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 � اا� اا�� اا��

 

 ِ
ذ

 اادداارره �ض
 

 �رر �ااددي د�نذ
ذ
 �  (رره)  ع�� د

ت
 وو � � �  20� ررح�ب باانذ رت

ذ
 � ر ابپ ساال � �� �رر � � � آ

 � � �� ��   � اا�بب ابپ  � � رروواان ددوواان رر� � آ ابپ  � �رري � � � رر�رري �  آ اانذ
ث
�م اا� س

� ��  ثب
ت
يك ساا� � � �ث  � � ساا� دد� �  اات

ت
 � �عب ابپ   ۔آ

ث
�ر � س

ث
 � ااك� ابپ اا�رر اا� � آ

  ببب � � � 
ت
 � م�ل رر� � ااووررااس � �ب ابپ اا� � �� � � � آ

ت
 �� ت

ت
ا� � � ااوو�ب ��م � ٓا

 � �رراا ً  ابپ �ر �  � ��� � �� �� � � آ
ئ
 � �� � ااررددوو ساا� ووتي�

ت
�� � �رراا � � ااس وو�ث

راا
ذ
باار يدد � � �ه �وو�اام  ت بددت ا� � � � ع�� �ااددي � ح  � رر� (رره)رر � آ �ررے ددرر�نذ

 � � � ااس �� ددوورر ۔  ��   ��ن � � دد�بب
ت
 �ه �عب

ت
بث ياادده � � �ث رت

ذ
 � ر ابپ اا� � آ

بآاساا� � � �  ۔� اا�دده ت

 � �)INHAAJ( ع�� �ااددياا�رر ِ وو  � ِ�  ااس � ااددااررهٴ   ابپ  �  � آ
ت
ااعب

ث
�� ك�م � ااس

يك باا�م � � �� ااس � � اات يدد � � � �� � �م ت بددت ��  ��  ساا� �� ��ن � ح

 "ساال 
ت
يااب  "�ررے اا�ددت ا � � ااوورر اابب  ���"اا� �م � آ

ث
يث  �  "ددث

ت
دد�ب

ذ
 � ح

ت
 �ااب ابپ � � آ

 ۔��  � 

�  (رره)اا� � �رروون � �رري رر�� �� رر� � ااوورر ع�� �ااددي اا� � � ااس � �

ك �� 
ت
 � دد� رر� وواا� اا� � � � � �� � � ووه ااس � � �ل � ت

ت
ااعب

ث
��ن � ااس

ر� رر� �
ذ
 � �اار  ۔� � اا� �وونذ



 وواا�س�م

 � وو �  اا�رر ع�� �ااددي  ااددااررهٴ  

 ٢٠٢٠اا��  ١٥

رِ   
ذ
ِ  رروور

ت
 (رره)ع�� �ااددي وو�ب



 

ب   �مه ��ب

 �ف ��
 

پااك وو   � اا�رر � � �رر � ت
ت
 وو �ب

ت
دااب

ذ
اام � � اا� د

ذ
باارر�ه � ت  قُددس'' �وورردد�رر �� � ت ِ

ت
''ساا�ب

پ  ه�ر � وو � � �ّه ت ٕا �اا�ه ااوورر ه  � ۔ااوورر �ّا ا�نذ ر� � � � � � � آ
ذ
پاا�� � اا�ااف ر ااس � ت

حُ 
َُسئبِّ
ذ
ب
  ُ
َ�ْنذ

ذ
�
  ياا � ''ووَ ر ��راارر ددت

ذ
ياار ن

ت
حَمددِ  م�� � � � ااوورر اا� اا�ااف � اا� �ّه اامئ

�ب
ُِس �َ كَ  َُقددّ

ذ
 ب ے � � '' (� �ووَ

داا
ذ
ِ � �� � ااوورر �ي د

ت
پاا�� � اا��راارر رر� �)ب  ٣٠�ه۔ اا�س � ت

 � اا� �
ت
ياا  وو �� � �م م�� � � � � �� اا�اارر � �ررِ �ووررِ ��ؐ �� ��ب � اا�م ددت

پاا�� � اا��راارر �� � وو ااددررااك � � �  يك �� �� � � ااوورر ااس � ت � ااوورر ااس �ج � �� اات

� 
ت
باارر�ه  ۔�� � وو �اا�ب ااااس � ت

ت
 �� � �ت

ث
يث ه�ر � � �ث � � ااس � �وورر �� قُددس  � � �� ه

ياا � �� � ا� � � ت  ��رآ
ت
يااب ات د� آ

ذ
 ۔اا � �� ااس � د

 � �رر ّ�ي � � � � ااوورر 
ت
يااب ات  � � آ انذ  �� � �ددي ��رق � � � ��رٓا

ث
يث  � ااوورر�ث انذ ��رآ

 � � � � � ��   � �اابب  � � �اانذ ري � � ااع�نذ
ذ
 �� � � � �  ااس � اا�ر

ث
يث � �ث

 ۔�

 
ت
درر� � �م � � � � �، � ااس � �ب

ذ
 � ااوورر � ااس � د

ت
ا�� دد�رر �ب  �� � آ

ث
يث �ث

ا�� �� � اا�رر � � �اا �، �� �  �ء � دد�وورر �م �رر � آ
ث
يث ياا � �   � � �ث ات آ

� �  ه�ر� � � � � �� � ااع�نذ  وو طااه ينذ ؑ طئيّنبئ
ت
يب هلئبئ  � ااه

ت
 � �  ۔�وورردد�رر � � ك��ب

ت
 �ب ياا اانذ ت

يك �وون � � � � � ن
ذ
ياا � �ض ااس � ث  ددي � � ت

ت
يث  ۔� � �ف �� � � �� �ض �ااث



 ��'' � �اادد �رر �
ث
يث باارر�ه � ااوورر ااس � اا� ''اا�ددث ه�ر � � �� � ت بااه  � ت ء � � اا�نذ

يك ��   �� � ددرر� رر� � ااوورر ااس � � � � اات
ث
يث  �ث

ت
بااب ه�ر ت ے وواا� ه

ذ
ك�ئ
ذ
راارر )٢٤( �� ب

ذ
ه� يااء �اام �  ه ئبن

ذ
اات

ك  ۔� � �
ت
اام ت

ذ
يااء �اام � ت ئبن

ذ
 اات ببب اا� � � �

ذ
اا ت
ذ
 � �رر �ت

ت
 � �  � � �ااس � �ب � � اانذ

د وو �ررك � اا� �� � �� �
ذ
د
ذ
 ؟۔� � �اا� � � � �� � ااوورر � �ح

د�ه ��راا� � �
ذ
يك � د د�ه ��  ۔�ء ااع�م � �� � ااوورر � � � اات

ذ
� �م �رر � � د

 � ��  باانذ رت
ذ
يااء �اام � ر ئبن

ذ
 � � � ااوورر � � اات باانذ رت

ذ
يك � � � ر �ف � � � � �دد اات

ت
ن
ذ
باا�ن � اا� رت

ذ
ااوورر ر

  درر� � � � وواا�ً رربب
ذ
 ساا �� �  �ف اا�م وو � � د  �ے � ااوورر ووه �� �نذ  � �� �نذ

ث
يث  اا�ددث اانذ

 ۔اا�� � �� ااوورر �� � ��� � �

د�ه �
ذ
 � � � ااس د

ث
 ااس�� � �س

ت
 �  � اا�ب يك �ّصه � �� اا�اا�� �ؑ � اا� طاا�ثب اات

ب  �
ذ
يغ پئ ياا � �ل ث  � � ددت  � �نذ باانذ رت

ذ
 � � اا�  �ر ااس�مؐاا� ر

ت
بااب ھ�ئ �� ت

�ُ
ياا � � ااوورر   اا�'' ��راارر ددت ''�نذ

 �� � اا�رر � �ج '  اا� � � �� � � � � ااوورر اانذ  � ��� �نذ
ت
ااب

ذ
 ��'' � �ت '��نذ

ب�ر �� � � � �� ددوو�اا � � � � �
ذ
 �ن  ۔��بب

 � ساا� � �رروون � �� � � �رر� �  ابپ  آ
ت
 � � �ررے � � ااوورر �  –�ددسب انذ � ��رآ

 � � �ف  انذ  � � � � 114��رآ  � �بب
ت
يث اث يك آ  ۔�رروون � ع�ووه � اات

 � �ررے �
ت
يث ٰ  � �ررث ��   �بب طاابب

ذ
 اا�اا��ؑ  ئؑ� � �

ذ
 � ��� � ��رض � � � � ااوورر اانذ

ياا �  اا�  ۔� اا�م ددت  اا� � � �، ااس �ج �نذ  � ��� �نذ
ت
يث  � � � �ج �ررث

ت
بااب ااوورر � �� ت

 � �� �� ددوو�اا � � � � � �� ووه 
ت
''�'' � �ن � �  ۔''''ثبرراا� �� � �� �ب

اا �
ت
 ۔�ت



 ��م ر ��بب
ذ
ااه �اار

ث
اا � س

ذ
يك �� ��ت  �رروون � اات اا� �اا اانذ

ث
ر اا��� � � � س

ذ
�  ۔� �ر

ر اا�وو 
ذ
 � رروور  وو �نذ باانذ رت

ذ
اا � ن �ل ااوورر �رر � �ِ � ددوو�اا �ر

ت
 � � � رر� � ت  � اابب باانذ رت

ذ
� �ي ر

ا�ه �ن � � ٰ  آ ره ُ�ھل �� ااوورر �� اا�
ذ
اا رر�� ددرروواار

ت
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 محبت اوالد
 جناب موسٰیؑ نے سوال کیا کہ پروردگار سب سے بہتر عمل کونسا ہے؟ فرمایا:

 اَْدَخلْتُُھْم بَِرْحَمتِْی َجنَّتِیْ ُحبُّ اْالَْطَفاِل، فَاِنِّْی فََطْرتُُھْم َعلٰی تَْوِحیِْدْی فَاِْن اََمتُُّھْم 

کہ میں نے انھیں فطرت توحید پر پیدا کیا ہے اور انھیں موت بھی دے دیتا  –بچوں کی محبت 
 (محاسن برقؒی) ۔ہوں تو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیتا ہوں

 ریاکاری
 پروردگار روز قیامت ریاکاری کرنے والوں کو حکم دے گا:

نْیَا َھْل تَِجُدْوَن ِعْنَدُھْم ثََواَب اَْعَمالِکُمْ اِْذَھُبْوا اِلَ   ی الَِّذیَْن کُْنتُْم تَُراُوْوَن ِفی الدُّ

دیکھو وہاں اعمال کا ثواب  ۔ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کیلئے عمل کر رہے تھے
 ي)ملتا ہے یا نہیں؟ (ُعدَّةُ الّداع

 اوالد تربیتِ 
 ۔گذر رہے تھے، دیکھا کہ صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے ایک قبر کے پاس سےعیسٰیؑ جناب 

عرض کی خدایا! یہ انقالب  ۔ایک سال کے بعد واپس ہوئے تو دیکھا کہ عذاب ختم ہو گیا ہے
 کیسے آ گیا ہے؟ ارشاد ہوا:

ِ اِنُّه اَْدَرَک لَُه َولٌَد فَاَْصلََح َطرِیْقاً وَ   ھٗ اِْبنُ بَِما َعِمَل لھٗ  ٰاوٰی یَتِیْماً فََغَفْرُت یَا ُرْوَح اّهللاٰ
اے روح هللا! اس کے فرزند نے بڑے ہو کر ایک راستہ کی اصالح کر دی ہے اور ایک یتیم کو 

 (کافی) ۔پناه دیدی ہے تو میں نے بھی اس کے گناه بخش دئے ہیں

 انداز دعا
لے جناب داؤد عرفات کے میدان میں مجمع دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گئے تو جبرئیل یہ پیغام الٰہی 

 کر وارد ہوئے:



 َصْوتٍ لَِما َصَعْدَت الََجَبَل َظَنْنَت اَنَُّه یَْخفٰی َعلَیَّ َصْوٌت ِمْن 

کیا تمھارا خیال یہ ہے کہ مجمع میں تمھاری آواز دب جائے گی اور  ۔تم پہاڑ پر کیوں چڑھ گئے
 (کافی) ۔میں نہ سن سکوں گا

 حصول رضائے الٰہی
کہ پروردگار سے کوئی ایسا عمل دریافت کرو جس سے  بنی اسرائیل نے جناب موٰسؑی سے کہا

 وه راضی ہو جائے؟ ارشاد ہوا:

 یَْرَضْوَن َعّنی َحتّٰی اَْرٰضی َعْنُھمْ  –ُقْل لَُھْم 

 ۔موٰسی! ان سے کہہ دو کہ یہ مجھ سے راضی ہو جائیں تا کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں
ُن الفَُواد)  (ُمَسّکِ

 رزق خدا
معراج سدرة المنتہٰی سے مختلف قسم کی نعمتوں کو برستے دیکھ کر پیغمبر اکرؐم نے شب 

 تو ارشاد ہوا: ۔دریافت کیا کہ یہ ماجرا کیا ہے

 !ؐ ُد تَِک َو بَنِ اَنَْبتَُّھا ِفْی ٰھَذا الَْمکَاِن اْالَْرفَعِ ِالَْغُذْو بَِھابََناِت الُْمْومِ  هٖ ٰھذِ یآُمَحمَّ یِْھْم نِیَْن ِمْن اُمَّ

 ۔لَْقتُُھنَّ اَْرُزُقُھنَّ خَ فَُقْل ِآلبَاِء الَْبَناِت َال تَِضیُْق ُصُدْوُرکُْم َعٰلی بََناتِکُْم فَاِنِّْی کََما 
میں نے اس درخت کو اتنی بلندی پر اس لئے اگایا ہے تاکہ مومنین کی لڑکیوں اور اے محمؐد! 

و کہ دل تنگ نہ ہوں، جس طرح میں لڑکوں کی غذا برسا سکوں، لٰہذا لڑکی والوں سے کہہ د
 (عیون اخبارالرضؑا) ۔نے انھیں پیدا کیا ہے اسی طرح رزق بھی دوں گا

 توریت میں ارشاد الٰہی ہے:

مَّ ِمْن نُْطَفٍة َو لَْم اََعی بَِخلِْقَک َأیُْعیِیْنِْی َرِغیٌْف اَُسوُقُه اِلَیَْک ثُ َخلَْقتَُک ِمْن تَُراٍب  –ٰیابَْن آَدَم 

 ۔ِحیْنِهٖ ِفْی 

تھا، تو کیا اے فرزنِد آدؑم! جب میں نے تجھے مڻی اور نطفہ سے بنایا تھا تو اس وقت عاجز نہیں 
 (ُعدَّةُ الدَّاعي) ۔سے عاجز ہو جاؤں گاپہنچانے اب ایک روڻی 



 توبہ
نِب َو اسْ لَِک ُد اِنَّ َعبِدَی الُمؤِمَن اِذا اَذنََب َذنباً ثُمَّ َرَجَع َو تاَب ِمن ذٰ َداؤُ یَا   یْ ی ِمنِّ یٰ تَحْ الذَّ

ِ  اُبَ َو َال  َحَسَنةً ھٗ تُ دَلْ اَبْ َحَفَظَة َو الْ  ھٗ تُ یْ سَ نْ اَ َو  لھٗ ُت رِِه َغَفرْ َد ِذکْ ِعنْ   نَ یْ اِحمِ َحُم الرَّ َو اَنَا اَرْ  یْ ال

اے داؤد! جب بنده مومن گناه کرنے کے بعد توبہ کرلیتا ہے اور اسے یاد کر کے شرماتا ہے تو 
کی میں تبدیل کر دیتا ہوں اور یمعاف کر دیتا ہوں اور فرشتوں کو بُھال کر اسے نمیں اسے 

 (ثواب االعمال) ۔مجھے کوئی پرواه بھی نہیں ہے کہ میں سب سے زیاده رحم کرنے واال ہوں

 حساِب قیامت
پیغمبؐر اسالم نے دعا کی کہ خدایا! میری امت کا حساب روز قیامت مالئکہ اور مرسلین کے 

 تو ارشاد ہوا: ۔نہ کرنا تاکہ ان کا عیب ظاہر نہ ہونے پائےسامنے 

َھا یَا َحبِیْبِْی اَنَا اَْرَأُف بِِعَباِدْی ِمْنَک فَاَِذا کَرِْھَت کَْشَف ُعیُْوبِِھْم ِعْنَد َغیْرَِک فَاَنَا اَکَْرُه کَْشفَ 

لُِع َعٰلی   َعثََراتِِھْم َغیْرِیْ ِعْنَدَک اَیْضاً فَاَُحاِسُبُھْم َوْحِدْی بَِحیُْث َال یَطَّ

اگر تمہیں پسند نہیں کہ ان کا  ۔اے میرے حبیب! میں اپنے بندوں پر تم سے زیاده مہربان ہوں
حساب دوسروں کے سامنے ہو تو میں تمھارے سامنے بھی نہ کروں گا، تاکہ میرے بندگاِن 

 (جامع السعادات) ۔مومنین کا معاملہ صرف مجھ تک محدود رہے

 معیار محبت خدا
 َمْن َرِضَی بَِحبِیٍْب َرِضَی بَِفْعلِٖه َوَمْن َوثَِق بَِحبِیٍْب وَ  قَْولَھٗ  َمْن اََحبَّ َحبِیْباً َصدَّقَ  دُ َداؤُ ا یَ 

یْرِ اِلَیْهِ   اِْعتََمَد َعلَیِْه َوَمِن اْشتَاَق اِٰلی َحبِیٍْب َجدَّ ِفی السَّ

بھی کرتا ہے اور جو  اے داؤد! جو کسی دوست سے محبت کرتا ہے اس کی بات کی تصدیق
کسی دوست سے راضی ہوتا ہے وه اس کے فعل سے  بھی راضی ہوتا ہے اور جو کسی دوست 

پر اعتماد کرتا ہے اس کا اعتبار بھی کرتا ہے اور جو کسی دوست کا مشتاق ہوتا ہے اس کی 
 )(ُعدَّةُ الدَّاِعي ۔آگے بھی بڑھتا ہے سے ںوطرف تیز قدم

 ہالکت فرعون
رضؑا سے سوال ہوا کہ فرعون کو ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کیوں غرق کر دیا جناب امام 

 گیا؟ فرمایا کہ اس نے موٰسی سے فریاد کی تو ارشاد الٰہی ہوا:



 َالََغثْتُھٗ ُمْوٰسی اِنََّک َما اََغثَْت ِفْرَعْوَن ِالَنََّک لَْم تَْخلُْقُه َولَِواْستََغاَث بِْی  ایَ 

اگر وه مجھ سے  ۔کی فریاد رسی نہیں کی کہ تم اس کے خالق نہیں تھےموٰسی! تم نے فرعون 
 (عیون اخبارالرضؑا) ۔فریاد کرتا تو میں ضرور ُسن لیتا

 موت خلیل هللا
ملک الموت جناب ابراہیؑم کے پاس آئے تو خلیل هللا نے کہا کہ کیا دوست اپنے دوست کو موت 

 بھی دیتا ہے؟ ارشاد احدیت ہوا:

َھْل َرَأیَْت َحبِیْباً یَکَْرُه لَِقاَء َحبِیْبِٖه اِنَّ الَْحبِیَْب یُِحبُّ  لَھٗ َملََک الَْمْوِت اِْذَھْب اِلَیِْه َو ُقْل  ایَ 

 لَِقاَء َحبِیْبِهٖ 

ملک الموت! جا کر ابراہیؑم سے کہہ دو کہ کیا کوئی دوست، دوست کی مالقات سے بھی گھبراتا 
 (امالی صدوؒق) ۔کا مشتاق رہتا ہے ہے، دوست تو دوست کی مالقات

 ابتالء مومن
تِٖه َو ِقلٍَّة ِفْی ِرْزِقٖه فَاِْن ُھَو َحَرَج اَ  ھٗ اِْبتَلَْیتُ اَِذا اَکَْملُْت لَُه اْالِیَْماَن  ْدُت َعلَیِْه َو عَ بُِضْعٍف ِفْی ُقوَّ

 اِْن َصَبَر بَاَھیُْت بِٖه َمَالئِکَتِیْ 

دیتا ہوں تو بدن کی کمزوری اور رزق کی قلت سے امتحان جب مومن کے ایمان کو کامل بنا 
اگر دل تنگ ہوتا ہے تو دوباره دیدیتا ہوں اور صبر کر لیتا ہے تو مالئکہ پر فخر کرتا  ۔کرتا ہوں

 (مجالس طوسؒی) ۔ہوں

 موت مومن و کافر
نْیَا َو  تِْی َوَجَاللِْی َال اُْخرُِج َعْبداً ِمْن ِعَباِدْی ِمَن الدُّ َحتّٰی اَْستَْوِفْی  اَْرَحَمھٗ اَنَا اُِریُْد اَْن َوِعزَّ

ا بَِخْوٍف ِفْی ُدنْیَاُه فَاِْن بَِقیَْت َعلَیِْه بَقِ  ا بُِسْقٍم ِفْی َجَسِدٖه َو اِمَّ یٌَّة ِمْنُه کُلَّ َخِطیَئٍة َعِملََھا اِمَّ

نْیَا َو اَنَا اُِریُْد اَْن  –َشَدْدُت َعلَیِْه الَْمْوَت  تِْی َوَجَاللِْی َال اُْخرُِج َعْبداً ِمَن الدُّ بَھٗ وِعزَّ َحتّٰی  اَُعذِّ

ا بِاَْمٍن ِفْی دُ  ٍة ِفْی ِجْسِمٖه َو اِمَّ ا بِِصحَّ ا بَِسَعٍة ِفْی ِرْزِقٖه َو اِمَّ نْیَاُه فَاِْن اُْوِفیِْه کُلَّ َحَسَنٍة َعِملََھا اِمَّ

نُْت َعلَیِْه بَِھا الَْمْوتَ بَِقیَْت َعلَ   یِْه َھوَّ



میں جب کسی بنده پر رحم کرنا چاہتا ہوں تو اس کے گناہوں کا  !میری عزت و جالل کی قسم
اور اگر کچھ  ،کبھی بیماری کے ذریعہ اور کبھی دہشت کے ذریعہ ،حساب یہیں کر دیتا ہوں

جب کسی !معزت و جالل کی قساور میری  ۔باقی ره جاتا ہے تو موت میں سختی کر دیتا ہوں
کبھی  ،کیوں کا حساب کر دیتا ہوںیبنده پر قیامت میں عذاب کرنا چاہتا ہوں تو دنیا میں ساری ن

ر، اور اگر کچھ باقی ره کرزق میں وسعت دے کر، کبھی جسم میں صحت اور دنیا میں امن دی
 (کافی) ۔جاتا ہے تو موت کو آسان بنا دیتا ہوں

 فضیلت قرائت قرآن
اکِرِیْنَ  اَْعَطْیتُھٗ َقَرائَُة الُْقْرآِن َعْن َمْسَئلَتِْی  َشغَلَھٗ َمْن   اَفَْضَل ثََواِب الشَّ

جو شخص دعا کے بجائے تالوت قرآن کرتا ہے میں اسے شکر گذاروں کا بہترین ثواب عنایت 
ل ہو کر دیتا ہوں کہ وه مزید مانگنے کے بجائے موجود ہی پر اکتفا کر کے ذکر خدا میں مشغو

 (عدة الداعی) ۔گیا ہے

 قبولیِت اعمال
تو اس دور کے  ۔بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اس قدر عبادت کی کہ تنکے کے مانند ہو گیا

 نبی کے پاس وحی آئی کہ اس سے کہہ دو:

تِْی َوَجَاللِْی َوَجبَ  ِفی الِْقْدِر َما َقبِلْتُُه  اْالَلْیَةُ نِْی َحتّٰی تَُذْوَب کََما تَُذْوُب ُرْوتِْی لَْو اَنََّک َعَبْدتَ َوِعزَّ

 ِمْنَک َحتّٰی تَاتِیَنِْی ِمَن الَْباِب الَِّذْی اََمْرتُکَ 

! اگر تو اسقدر عبادت کرے کہ پتیلی میں چربی کی میرے عزت و جالل و جبروت کی قسم
طرح پگھل جائے تو بھی میں تیری عبادت کو قبول نہیں کروں گا جب تک اس دروازه سے نہ 

 (عقاب االعمال صدوؒق، محاسن برقؒی) ۔آئے جس سے میں نے حکم دیا ہے

 منتخب بندے
 رسول اکرؐم نے فرمایا کہ میں نے باب جنت پر اس طرح لکھا دیکھا ہے:

 ِ ٌد َرُسْوُل اّهللاٰ ُ ُمَحمَّ ِ  –َال اِٰلَه اِالَّ اّهللاٰ ِ  –َعلِیٌّ َحبِیُْب اّهللاٰ فَاِطمُة  –اَلَْحَسُن َو الُْحَسیُْن ِصْفَوُة اّهللاٰ

 ِ ِ  –اََمُة اّهللاٰ  َعٰلی بَاِغِضِھْم لَْعَنُة اّهللاٰ

حسؑن و  ۔علؑی هللا کے حبیب ہیں ۔محمؐد هللا کے رسول ہیں ۔هللا کے عالوه کوئی معبود نہیں ہے
 ۔کے دشمنوں پر هللا کی لعنت ہے اطمؑہ هللا کی کنیز ہیں اور ان سبف ۔حسیؑن هللا کے منتخب ہیں

 (مناقب خوارزمی)



 ر قریشافتخا
 جبریل امین پیغمبر اسالؐم کے پاس یہ پیغام لے کر آئے کہ مالک نے بعد سالم فرمایا ہے کہ:

ْمُت النَّاَر َعٰلی ُصلٍْب اَنَْزلََک َو بَْطٍن َحَملََک َو ِحْجرٍ کََفلَکَ   اِنِّْی َقْد َحرَّ

شکم پر  میں نے جہنم کو حرام کر دیا ہے اس صلب پر جس سے تم کو نازل کیا ہے اور اس
 ۔جس نے تم کو اڻھایا ہے اور اس آغوش پر جس نے تمھاری پرورش کی ہے

رسول اکرؐم نے دریافت کیا کہ ان صفات سے مراد کون سے افراد ہیں تو جبریل نے کہا کہ 
صلب سے مراد عبدؑهللا بن عبدالمطلؑب، بطن سے مراد آمنؑہ بنت وہب اور آغوش سے مراد ابو 

 (معانی االخبار، امالی صدؒق) ۔فاطمؑہ بنت اسد ہیں طالؑب بن عبدالمطلب اور

 مومن قریش
ْوا اْالِیَْماَن َو اَْظَھُروا  تَیِْن َو اِنَّ اَبَا َطالٍِب ااِنَّ اَْھَل الْکَْھِف اََسرُّ ُ اَْجَرُھْم َمرَّ ْرَک فَآتَاُھُم اّهللاٰ لشِّ

 ُ ْرَک فَآتَاُه اّهللاٰ تَیْنِ اََسرَّ اْالِیَْماَن َو اَْظَھَر الشِّ  اَْجَرُه َمرَّ

اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو چھپا کر شرک کا اظہار کیا تو خدا نے انھیں ُدہرا اجر عطا 
فرمایا اور ابو طالب نے اپنے ایمان کو چھپا کر مشرکین کے ساتھ زندگی گذاری تو خدا نے 

 )(الرد علی الذاہب الٰی تکفیر ابی طالبؑ  ۔انھیں بھی ُدہرا اجر عنایت فرمایا

 نام علیؑ 
جناب فاطمؑہ بنت اسد اپنے فرزند کو لے کر خانہ کعبہ سے نکلنے لگیں تو آواز آئی کہ مالک 

 نے اس کا نام علؑی رکھا ہے اور اس کا ارشاد ہے:

بْتُُه بِاََدبِْی َو اَْوَقْفتُُه َعٰلی َغاِمِض ِعلِْمْی َو ُھَو الَِّذْی یُ  ُر َشَقْقُت اِْسَمُه ِمْن اِْسِمْی َو اَدَّ کَسِّ

ُدنِْی فَُطْوٰبی لَِمْن اََحبَّ  ُن َظْھَر بَیْتِْی َو یَُقدُِّسنِْی َو یَُمجِّ ُه َو اْالَْصَناَم ِفْی بَیْتِْی َو ُھَو الِّذْی یَُؤذِّ

 اََطاَعُه َو َویٌْل لَِمْن اَبَْغَضُه َو َعَصاهُ 

ہے اور اپنے علم کی میں نے اس کے نام کو اپنے نام سے نکاال ہے اور اسے اپنا ادب سکھایا 
پر  ں کو توڑے گا اور میرے گھر کی چھتیہ میرے گھر میں بتو ۔باریکیوں سے آگاه کیا ہے

خوشا بحال اس کے چاہنے والوں اور اطاعت  ۔میری تقدیس اور تمجید کرے گا، اذان کہے گا
(معانی االخبار،  ۔ن اور نافرمان افراد کے لئے ہےمشے والوں کے لئے اور جہنم اس کے دکرن

 امالی صدوؒق)



 شِب ہجرت
حضرت علؑی بن ابی طالؑب ہجرت کی رات بستر پیغمبؐر پر لیٹ گئے تو پروردگار نے جبریل و 

 میکائیل سے خطاب کیا:

 َصاِحَبُه اِنِّْی َقْد آَخیُْت بَیَْنکَُما َو َجَعلُْت ُعْمَر اََحِدکَُما اَْطَوَل ِمْن ُعْمرِ اْآلَخرِ فَاَیُّکَُما یُْؤثِرُ 

 بِالَْحٰیوةِ 

میں نے تم دونوں میں ایک کی عمر کو دوسرے سے بڑھا دیا ہے، تو کون ہے جو اضافی 
 زندگی کو دوسرے پر قربان کر دے؟

 یہ سن کر دونوں فرشتوں نے زندگی کو پسند کیا تو ارشاد ہوا:

ٍدؐ فََباَت َعٰلی ِفَراِشٖه یُْفِدیِْه بَِنْفِسٖه یُْت بَیَْنُه َو بَیَْن اَالَّ کُْنتَُما ِمثَْل َعْبِدْی َعلٍیؑ آخَ  نَبِیِّٖی ُمَحمَّ

هٖ  ِمنْ  ْحَفَظاهُ فَا یْهِ لَ اِ اِْھبَِطا۔َو یُْؤثُِرُه بِالَْحٰیوةِ   َعُدوِّ

تم دونوں میرے بنده علؑی جیسے کیوں نہ ہو گئے کہ میں نے اس کے اور اپنے پیغمبؐر کے 
اب تم  ۔ربان کر دیاکے بستر پر لیٹ کر اپنے کو قے اس درمیان برادری قائم کردی تو اس ن

 (احیاء علوم الدین غزالی) ۔دونوں جا کر اسے دشمن کے شر سے بچاؤ

 عقد فاطمؑہ و علیؑ 
رَّ َو الْیَا ْجَھا ِمْنُه َو َقْد اََمْرُت َشَجَرَة ُطْوٰبی اَْن تَْحِمَل الدُّ ؑ فََزوِّ ْجُت فَاِطَمَة ِمْن َعلِیٍّ  ُقْوتَ َقْد َزوَّ

مآِء َقْد فَرُِحْوا بِٰذلَِک َو َسیُْولَُد ِمْنُھَما َولََداِن َسیَِّدا َشَباِب اَْھِل الْ  َجنَِّة َوالَْمْرَجاَن َو اِنَّ اَْھَل السَّ

 َو بِِھَما تَُزیَُّن اَْھُل الَْجنَّةِ 

نے انھیں سے عقد کر دیں اور میں ا رشتہ علؑی سے کر دیا ہے لٰہذا آپ بھی میں نے فاطمؑہ ک
آسمان اس  رخت طوبٰی کو موتی، مونگے اور یاقوت نچھاور کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اہلد

اور عنقریب اس سے دو سرداران جنت پیدا ہوں گے جو اہل جنت  رشتہ سے بیحد مسرور ہیں
 ۔کی زینت بنیں گے

لِیَْن َو اْآلِخرِیْنَ  ُد فَاِنَّک َخیُْراْالَوَّ  فَابِْشْر یَا ُمَحمَّ

 ۔ؐد! تمھارے لئے یہ بشارت ہے کہ تم (اس اعتبار سے بھی) اولین و آخرین سے بہتر ہواے محم
 (عیون اخبارالرضؑا، مناقب خوارزمی)



 سّدِ باِب مسجد پیغمبرؐ 
ْر َمْسِجَدکَ  ْن یَْرَقُد ِفیِْه بِاللَّیِْل َو ُمْر بَِسدِّ اَبَْواِب َمْن  اَْن َطھِّ َو اَْخرِْج َمْن کَاَن بِالَْمْسِجِد ِممَّ

نَّ ِفیِْه ُجُنٌب َو َال یَْرَقُد فِ  یِْه کَاَن لَُه ِفْی َمْسِجِدَک بَاٌب اِالَّ بَاَب َعلِیٍّ َوَمْسکََن فَاِطَمَة َو َال یَُمرَّ

 َغرِیْبٌ 

ری مسجد کو پاکیزه رکھو، اور اس میں رات کو سونے والوں کو نکال باہر کرو، اے محمؐد! می
اور  ۔اور علؑی و فاطمؑہ کے عالوه جس کا بھی دروازه مسجد میں کھلتا ہو اسے بند کر دو

(اصول  ۔خبردار! نہ کوئی مجنب مسجد سے گذرنے پائے اور نہ کوئی مسافر یہاں سونے پائے
 کافی)

 حیا و غیرت
 ْ ُه َو یَ َصَفنِْی َعْبِدْی یَ َما اَن  ْعِصیْنِْی َو َال یَْستَْحٖیی ِمنِّیْ ْدُعْونِْی فَاَْستَْحٖیی اَْن اَُردَّ

وه مجھ سے دعا کرتا ہے تو مجھے رد کرتے ہوئے  ۔میرے بنده نے مجھ سے انصاف نہیں کیا
 (ارشادالقلوب دیلمؒی) ۔ےمجھ سے شرم نہیں آتی ہےتی ہے اور وه گناه کرتا ہے تو اسشرم آ

 ُخلّت ابراہیمؑ 
ْحٰمنِ  یَْفاِن َو َولََدَک لِلُْقْربَاِن َو نَْفَسَک لِلنِّیَْراِن َو َقلَْبَک لِلرَّ ا َسلَّْمَت َما لََک لِلضَّ  اِنََّک لَمَّ

 اِتََّخْذنَاَک َخلِیْالً 

دیا، اپنے لئے آگ میں ابراہیؑم جب تم نے اپنا مال مہمانوں کو دے دیا، اپنے فرزند کو قربان کر 
ھیں اپنا خلیل بنا ے حوالہ کر دیا، تو میں نے بھی تمجانا گوارا کر لیا اور اپنے دل کو رحمان ک

 (اخبارالزمان مسعودی) ۔لیا

 نتیجہ اطاعت
یٌّ َال اَفْتَِقُر اَنَا َحیٌّ َال اَُمْوُت اَْجَعلَُک َحیّاً َال تَُمْوُت اَنَا  -َعْبِدْی اَِطْعنِْی اَْجَعلََک َمثَلِیْ 

َغنِ

 اَْجَعلَُک َغنِیّاً َال تَْفتَِقُر اَنَا َمْھَما اََشاُع اَکُْوُن اَْجَعلَُک َمْھَما تََشاُء تَکُْونُ 

میں زنده ہوں جسے موت ۔میرے بندے! میری اطاعت کر، تاکہ میں تجھے اپنی مثال بنا دوں
میں غنی ہوں جو فقیر نہیں، تجھے  ۔زنده بنا دوں گا جسے موت نہ ہو تجھے وه ۔نہیں آتی ہے



میں جہاں چاہوں وہاں ره سکتا ہوں تجھے بھی ایسا  ۔بھی ایسا ہی غنی بنا دوں گا جو فقیر نہ ہو
 ، مشارق انوارالیقین، ارشادالقلوب دیلمؒی)(عدة الداعي ۔ہی بنا دوں گا کہ جہاں چاہے وہاں رہے

 شکر نعمت
 ْ ِعْم َعٰلی َمْن َشکََرَک فَاِنُّه َال َزَواَل لِلنَّْعَماِء اَِذا َشکَْرَت َو َال بََقاَء لََھا اُْشکُْر َمْن اَنَْعَم َعلَیَْک َو اَن

 اَِذا کََفْرتَ 

جو تمھیں نعمت دے اس کا شکریہ ادا کرو اور جو شکریہ ادا کرے اسے نعمت دو کہ شکریہ 
 ۔کے بعد نعمت کو زوال نہیں، اور کفران نعمت کے بعد اسے بقاء نہیں ہے

کُْر زِیَاَدٌة ِفی النَِّعِم َو اََماٌن ِمَن الِْغیَرِ   اَلشُّ

 (کافی) ۔شکر، نعمت کی زیادتی اور تغیرات زمانہ سے امان کی ضمانت ہے

 ذکِر خدا
َعِم َو اْالِْحسَ  اَعِة َو الِْعَباَدِة اَْذکُُرکُْم بِالنِّ ْحَمِة َو اُْذکُُرونِْی اَْذکُُرکُْم بِِنْعَمتِْی اُْذکُُرْونِْی بِالطَّ اِن َوالرَّ

ْضَوانِ   الرِّ

تم مجھے اطاعت و عبادت  ۔میرے بندو! مجھے یاد کرو میں تمھیں نعمتوں کے ساتھ یاد کروں گا
(عدة  ۔کے ذریعہ یاد کرو میں تمھیں نعمت و احسان اور رحمت و رضا کے ذریعہ یاد کروں گا

 الداعی)

 َذکَْرتُُه ِفْی َمَألٍ َمَن الَْمَالئِکَةِ َمْن َذکََرنِْی ِفْی َمَألٍ ِمَن النَّاِس 

 ۔جو مجھے لوگوں کے مجمع میں یاد کرے گا میں اسے مالئکہ کے مجمع میں یاد کروں گا
 (کافی)

 تعلیم و تعلم
ٌر لُِمَعلِِّمی الَْخیْرِ َو ُمتََعلِِّمیِْه  ُقُبْوَرُھْم َحتّٰی تََعلَِّم الَْخیَْر َو َعلِّْمُه َمْن َال یَْعلَُمُه فَاِنِّْی ُمَنوِّ

 َالیَْستَْوِحُشْوا بَِمکَانِِھمْ 

خیر سیکھو، اور نہ جاننے والوں کو سکھاؤ کہ میں خیر کے سیکھنے اور سکھانے والوں کی 
 (ارشادالقلوب دیلمؒی) ۔قبروں کو روشن بنا دیتا ہوں تاکہ اس جگہ سے وحشت نہ ہو



 دنیا دار عالم
اُع َالتَْجَعْل بَیْنِْی َو بَیَْنَک عَ  نْیَا فَیَُصدََّک َعْن َطرِیِْق َمَحبَّتِْی فَاِنَّ اُْوٰلِئَک ُقطَّ الِماً َمْفتُْوناً بِالدُّ

 مْ َطرِیِْق ِعَباِدَی الُْمْؤِمنِیَْن اِنَّ اَْدٰنی َما اَنَا َصانٌِع بِِھْم اَْن اَنَْزَع َحَالَوَة ُمَناَجاتِْی ِمْن ُقلُْوبِھِ 

فتہ دنیا عالم کو نہ قرار دینا کہ تمھیں محبت کے یرفکسی  خبردار! اپنے اور میرے درمیان
راستہ سے الگ کر دے کہ ایسا عالم میرے بندگاِن مومنین کا رہزن ہے، اور میں اسے کم سے 

(علل  ۔کم یہ سزا دوں گا کہ اس کے دل سے اپنی مناجات کی شیرینی اور لذت کو نکال لوں گا
 الشرائع، کافی)

 دنیا طلب فقہاء
نْیَا لَِغیْرِ اْالٰ ُقْل  یِْن َو یَتََعلَُّمْوَن لَِغیْرِالَْعَمِل َو یَْطلُُبْوَن الدُّ ُھْوَن لَِغیْرِ الدِّ ِخَرِة لِلَِّذیَْن یَتََفقَّ

ئَاِب اَلِْسَنتُُھْم اَْحٰلی ِمَن الَْعَسِل َو بِ یَلَْبُسْوَن لَِباَس ُمُسْوِک الِْکَباِش َو ُقلُْوبُُھْم کَُقلُوْ   الذِّ

 َنًة تََذُر الَْحلِیَْم َحیَْراناً تْ رِ اِیَّاَی تَُخاِدُعْوَن َو بِْی تَْستَْھزُِؤَن َالُتِیَْحنَّ لَکُْم فِ الصبَمالُُھْم اََمرُّ ِمَن اَعْ 

لوگوں سے کہہ دو جو دین کسی اور مقصد کے لئے سیکھتے ہیں اور عمل کے عالوه کسی  ان
ے سامنے ساده لباس پہنتے ہیں اور دل لوگوں ک ۔اور مقصد کے لئے علم حاصل کرتے ہیں

بھیڑیوں کے جیسے رکھتے ہیں، زبانیں شہد سے زیاده شیریں ہوتی ہیں اور اعمال مبصر سے 
میں  ۔کہدو کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو اور میرا مذاق اڑا رہے ہو ۔زیاده تلخ ہوتے ہیں

 (عدة الداعی) ۔ں ڈال دے گاحیرت می وتمھیں ایسے امتحان میں مبتال کروں گا جو ہر عقلمند ک

 تخلیق انسان
نْیَا بِاْالِْحَساِن َو اْالِٰخَرَة  َعْبِدْی! َخلَْقُت اْالَْشیَاَء ِالَْجلَِک َو َخلَْقتَُک ِالَْجلِْی َو َھْبتَُک الدُّ

 بِاْالِیَْمانِ 

میں  ۔میرے بندے! میں نے تمام چیزوں کو تیرے لئے پیدا کیا ہے اور تجھے اپنے لئے بنایا ہے
(مشارق  ۔نے تجھے دنیا اپنے احسان سے دی ہے، لیکن آخرت تیرے ایمان سے دونگا

 برسؒی)انوارالیقین 
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 اَِذا َعَصانِْی ِمْن َخلِْقْی َمْن یَّْعرِفُنِْی َسلَّْطُت َعلَیِْه َمْن الَّ یَْعرِفُنِیْ 

پہچانتا ہے تو میں اس پر اگر میرے بندوں میں سے وه میری نافرمانی کرتا ہے جو مجھے 
 (کافی) ۔اسے مسلّط کر دیتا ہوں جو مجھے نہیں پہچانتا ہے

الُم َسیِْفْی اَنْتَِقُم بِٖه َو اَنْتَِقُم ِمْنهُ   اَلظَّ

ظالم میری تلوار ہے جس کے ذریعہ میں دوسروں سے بھی انتقام لیتا ہوں اور اس سے بھی 
 ۔انتقام لیتا ہوں

 دشمنوں سے مشابہت
ْی َو َالیَْطَعُمْوا َمَطاِعَم اَْعَداِءْی َو َالیَْسلُکُْوا َمَسالَِک  یَلَْبُسْوا لَِباَس اَْعَداُمْؤِمنِیَْن َال ُقْل لِلْ 

 َداِءْی کََماُھْم اَْعَداِءیْ اِءْی فَیَکُْونُْوا اَعْ اکََل اَْعدَ شَ ْعَداِءی َو َالیَُشاکِلُْوا بَِما اَ 

دشمنوں جیسا لباس نہ پہنیں اور ان کے جیسا کھانا نہ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ میرے 
کھائیں اور ان کے راستہ پر نہ چلیں اور ان کی شکل اختیار نہ کریں کہ ان کا بھی شمار انھیں 

 (علل الشرائع، من ال یحضره الفقیہ، تہذیب) ۔دشمنوں کی طرح دشمنوں میں ہو جائے

 تعلّقاتگناہگاروں سے 
ٌب ِمْن   اَْربَِعیَْن اَلْفاً ِمْن ِشَراِرِھْم َو ِستِّیَْن اَلْفاً ِمْن ِخیَاِرِھمْ  ،َقْوِمَک ِمَأَة اَلْفٍ اِنِّْی ُمَعذِّ

ہزار  40شعیؑب! میں تمھاری قوم میں سے ایک الکھ افراد پر عذاب کروں گا، جن میں سے 
 ۔ہزار نیک کردار 60اشرار ہوں گے اور 

 کرداروں پر کیوں عذاب ہو گا؟ فرمایا:جناب شعیؑب نے عرض کی خدایا! یہ نیک 

 اِنَُّھْم َداَھُنْوا اَْھَل الَْمَعاِصْی َو لَْم یَْغِضُبْوا بَِغَضبِیْ 

ان لوگوں نے بدکرداروں کیساتھ نرمی کا برتاؤ کیا ہے اور میری نارضگی سے ناراض نہیں 
 (کافی) ۔ہوئے ہیں
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لْعِ   اِْن اََقْمتَُه کََسْرتَُه َو اِْن تََرکْتَُه اِْستَْمتَْعَت بِٖه، اِْصبِْر َعلَیَْھا جِ َعوَّ الْمُ اِنََّما َمثَُل الَْمْرَأِة َمثَُل الضِّ

عورت کی مثال ایک ڻیڑھی پسلی کی ہے کہ اگر اسے سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور 
 (کافی) ۔لٰہذا صبر کرویونہی چھوڑ دو گے تو فائده اڻھاؤ گے، 

 بیڻیاں
ْمُس وَ  َجرِ اَِذا اَْدَرَک ثَِماُرَھا فَلَْم تُْجتَْن اَفَْسَدتُْه الشَّ نَثََرتُْه  اِنَّ اْالَبْکَاَر بَِمْنزِلَِة الثََّمرِ َعلَی الشَّ

یَاُح فَکَٰذلَِک اْالَبْکَاُر اَِذا اَْدَرکَْن َما یُْدِرُک النَِّساُء فَلَیْ  َو اِالَّ لَْم یُْوَمْن   اِالَّ الُْبُعْولَةُ َس لَُھنَّ الرِّ

 َعلَیِْھنَّ الَْفَساُد ِالَنَُّھنَّ بََشرٌ 

کنواری لڑکیاں درختوں پر میوے جیسی ہوتی ہیں کہ اگر وقت آ جانے پر اسے توڑ نہ لیا جائے 
اسی طرح جب لڑکیاں  ۔جائے گیلے  ا ُڑا ا،ہوتو سورج کی گرمی اسے برباد کر دے گی اور 

ورنہ فساد سے  ۔عورتوں کی منزل میں آ جائیں تو ان کا کوئی عالج شوہر کے عالوه نہیں ہے
 (کافی) ۔محفوظ نہیں رہا جا سکتا ہے کہ باآلخر وه بھی بشر ہیں

 زوجہ صالحہ
نْیَا َو َخیَْر اآلِخَرِة  َجَعلُْت لَُه َقلْباً َخاِشعاً َو لَِساناً َذاکِراً َو اَِذا اََرْدُت اَْن اَْجَمَع لِلُْمْسلِِم َخیَْر الدُّ

ُه اَِذا نََظَر اِلَیَْھا َو تَْحَفُظُه اَِذا َغاَب َعْنَھا فِ  ْی َجَسداً َعلَی الَْبَالِء َصابِراً َو َزْوَجًة ُمْؤِمَنًة تُِسرُّ

 نَْفِسَھا َو َمالِهٖ 

ہتا ہوں تو اسے خشوع واال دل، یاِد خدا کی دینا چایجب میں کسی بنده مسلم کو دنیا و آخرت کی ن
والی زبان، بالؤں پر صبر کرنے واال جسم، اور وه مومن زوجہ دے دیتا  ہوں جو شوہر کو ایک 

 ۔نظر میں خوش کر دے اور اس کی غیبت میں اپنے نفس اور اس کے مال کا تحفظ کر سکے
 (کافی)

 پاکدامنی
 ی الَعِقِب ِمْن بَْعِدهٖ یَا موٰسی َمْن َزٰنی ُزنَِی بِٖه َولَْو فِ 



اے موٰسی! جو زنا کرے گا اس کے ساتھ زنا کیا جائے گا چاہے اس کی اگلی نسلوں میں کیوں 
 ۔نہ ہو

 یَا ُمْوٰسی ُعفَّ یََعفُّ اَْھلُکَ 

 ۔موٰسی! پاکدامن بنو، تاکہ تمھارے اہلبیت بھی پاکدامن بنیں

نَایَا ُمْوٰسی اِْن اََرْدَت اَْن یَکْثَُر َخیُْر   اَْھِل بَیْتَِک فَاِیَّاَک َوالزِّ

 ۔و تو خبردار زنا نہ کرناتمھارے گھر والوں کا خیر زیاده ہ موٰسی! اگر چاہتے ہو کہ

 یَابَْن ِعْمَراَن کََما تَِدیُْن تَُدانُ 

 ) ه الفقیہال یحضر(من  ۔فرزند عمران! جو جیسا کرے گا ویسا ہی برداشت کرنا پڑے گا

 بدکاری
تِْی   َوَجَاللِْی َالیَْقُعُد َعٰلی اِْستَْبَرِقَھا َو َحرِیْرَِھا َمْن یُْؤٰتی ِفْی ُدبُرِهٖ َوَعزَّ

میرے عزت و جالل کی قسم! جنت کے فرش پر وه شخص نہیں بیڻھ سکتا ہے جس کے ساتھ 
 (محاسن برقؒی، عقاب االعمال، کافی) ۔اغالم بازی کی جائے

 حق ہمسایہ
 اوٍ طَ َعاناً َو اَُخْوُه الُْمْسلُِم َما آَمَن بِْی َمْن بَاَت َشبْ 

 ۔وه شخص مجھ پر ایمان نہیں الیا جو سیر ہو کر سو جائے اور اس کا برادر مسلم بھوکا ہو
 (عقاب االعمال)

 حرام خوری
 اَلَْعَمُل َمَع اَکِْل الَْحَراِم کََناِقِل الَْماِء ِفی الُْمْنُخلِ 

(عدة  ۔ں پانی لے جانے والے کے مانند ہےحرام خوری کیساتھ عمل خیر کرنے واال چھلنی می
 الداعی)
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 صبر
اِدٖه ثَالثاً اِالَّ اَبَْدلْتُُه لَْحماً َخیْراً مِ  ْن لَْحِمٖه َو َما ِمْن َعْبٍد اِبْتَلَیْتُُه بَِبَالٍء فَلَْم یَْشُک ٰذلَِک اِٰلی ُعوَّ

اِٰلی َرْحَمتِْی َو اِْن َعاَش َعاَش َقَبْضتُُه ِمْن َدِمٖه َو بََشراً َخیْراً ِمْن بََشرِٖه فَاِْن َقَبْضتُُه  اً یْرخَ َدماً 

 َو لَیَْس لَُه َذنْبٌ 

جب میں کسی بنده کو بال میں مبتال کر دیتا ہوں اور وه تین دن تک عیادت کرنے والوں سے 
گوشت اور خون سے بہتر خون اور ِجلد سے  فریاد نہیں کرتا ہے تو اس کے گوشت سے بہتر

بہتر ِجلد عطا کر دیتا ہوں، اور اگر اڻھا لیتا ہوں تو اپنی رحمت میں لے جاتا ہوں، اور اگر زنده 
 (کافی) ۔رہتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناه نہیں رہتا ہے

 تواضع
 َن َخلِْقیْ یَا ُمْوٰسی َأتَْدِرْی لَِما اْصَطَفیْتَُک لَِوحٖیی َو کََالِمْی ُدوْ 

 موٰسی! تمھیں معلوم ہے کہ میں نے اپنی وحی اور کالم کے لئے تمھارا انتخاب کیوں کیا ہے؟ 

 ارشاد ہوا: ۔تا ہےنعرض کی پروردگار تو بہتر جا

ِمْنَک فَِمْن ثَمَّ یَا ُمْوٰسی اِنِّی َقلَّْبُت ِعَباِدْی َظْھراً لَِبْطٍن فَلَْم اَِجْد ِفیِْھْم اََحداً اََذلَّ نَْفساً لِْی 

ْصتَُک بَِوْحٖیی َو کََالِمْی ُدْوَن َخلِْقیْ   َخصَّ

موٰسی! ہم نے تمام بندوں کے ظاہر و باطن کو دیکھ لیا مگر تم سے زیاده خاکسار کوئی نظر 
 ۔نہیں آیا تو ہم نے تمھیں وحی دے کر کلیم بنا دیا

 لَی التَُّرابِ یَا ُمْوٰسی اِنََّک اَِذا َصلَّیَْت َوَضْعَت َخدََّک عَ 

 ۔موٰسی! یہ تمھارا کردار ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے رخساروں کو خاک پر رکھ دیتے ہو
 ره الفقیہ، مجالس طوسؒی)من ال یحض (کافی، علل الشرائع،

 شان عمل صالح
الُِح! َعلَیَْک اِْخَفائُُه َو َعلَیَّ اِْظَھاُرهُ  عملك  الصَّ



اس کے بارے میں تمھارا فرض یہ ہے کہ اسے چھپا کر رکھو اور  ۔یہ تمہارا عمل صالح ہے
 (عدة الداعی) ۔میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا اعالن کروں

 کمزور پر ظلم
 اِْشتَدَّ َغَضبِْی َعٰلی َمْن َظلََم َمْن َال یَِجُد نَاِصراً َغیْرِیْ 

 ۔کوئی مددگار نہ ہوه ظلم کرے جس کا میرے عالو میرا غضب اس پر شدید ہو گا جو اس پر
 (مجالس طوسؒی)

 حرمت جنت
َمِت الَْجنَُّة َعلَی الَْمنَّاِن َو الَْبِخیِْل َو الَْقتَّاتِ   ُحرِّ

ت کو ان لوگوں پر حرام کر دیا گیا ہے جو احسان جتانے والے، بخیل اور چغلخوری کرنے نج
 (من ال یحضره الفقیہ) ۔والے ہیں

 غیبت
ُل َمْن یَْدُخُل النَّارَ اَلُْمْغتَاُب اَِذا تَاَب فَ   ُھَو ٰاِخُر َمْن یَْدُخُل الَْجنََّة َو اِْن لَْم یَتُْب فَُھَو اَوَّ

اور اگر توبہ نہ  ۔غیبت کرنے واال اگر توبہ کر لے تو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو گا
 (الغیبہ شہید ثانؒی، ارشادالقلوب دیلمؒی) ۔کرے تو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہو گا

 استعمال منشیات
باً َوَمْن َمْن َشرَِب ُمْسِکراً اَْو َسَقاُه َصبِیْا َال یَْعِقُل َسَقیْتُُه ِمْن َماِء الَْحِمیِْم َمْغُفْوراً لَُه اَ  ْو ُمَعذَّ

ِحیِْق  الَْمْختُْوِم َو فََعلُْت بِٖه َما تََرَک الُْمْسِکَر اِبْتَِغاَء َمْرَضاتِْی اَْدَخلْتُُه الَْجنََّة َو َسُقیْتُُه ِمَن الرَّ

 ِ  یفََعلُْت بِاَْولِیَائ

جو شخص نشہ آور چیز کو استعمال کرے گا، یا نا فہم بچہ کو پالئے گا، میں اسے جہنم کا گرم 
اور جو میری رضا کے لئے  ۔پانی پالؤں گا، چاہے اس کے گناه معاف ہوں یا عذاب میں رہے

جنت میں داخل کر دوں گا اور شراب جنت سے سیراب نشہ آور چیزوں کو چھوڑ دے گا اسے 
 (کافی) ۔روں گا جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرتا ہوںکؤ اکروں گا اور وه برت



 
ت
 �ددااب

ُب اِلَیَّ اَْلُمَصلِّْی یُنَاِجْینِْی َو اْلُمْنِفُق یُْقِرُضنِْی فِی الْ  ائُِم یَتَقَرَّ  ِغٰنی َو الصَّ
ہے اور روزه دار  یتا د کرتا ہے اور انفاق کرنے واال ہمیں قرضنمازی ہم سے راز کی گفتگو 

 (ارشادالقلوب دیلمؒی) ۔ہماری قربت چاہتا ہے

 نماز پنجگانہ

ُھنَّ لَِوْقتِِھنَّ َو َحافََظ َعلَیِْھنَّ لَِقیَنِْی یَْوَم الِْقیَاَمِة َو لَُه ِعنْ  لََواُت الَْخْمُس َمْن َصالَّ ِدْی ٰھذٖه الصَّ

 لُُه بِِه الَْجنَّةَ خِ َعْھٌد اُدْ 

ندی کرے گا وه ہم سے روز بیہ پانچ نمازیں ہیں، جو انھیں وقت پر ادا کرے گا اور ان کی پا
 ۔جنت کریں گےخِل قیامت یوں مالقات کرے گا کہ ہمارا اس کا عہد ہو گا کہ ہم اسے دا

بْتُُه َو اِْن ِشْئُت َو َمْن لَْم یَُصلِِّھنَّ لَِوْقتِِھنَّ َو لَْم یَُحاِفْظ َعلَیِْھنَّ  فَٰذلَِک اِلَیَّ اِْن ِشْئُت َعذَّ

 َغَفْرُت لَهُ 

اور جو وقت سے ادا نہ کرے گا اور ان کی پابندی نہ کرے گا اس کا اختیار میرے ہاتھ میں 
 (من ال یحضره الفقیہ) ۔ہے، چاہے عذاب کروں یا معاف کر دوں

 نماز شب
ُه یُِحبُّنِْی فَاَِذا َجنَُّه اللَّیُْل نَاَم َعنِّْی َألَیَْس کُلُّ ُمِحبٍّ یُِحبُّ یَابَْن ِعْمَراَن کَِذَب َمْن َزَعَم اَنَّ 

 َخلَْوَة َحبِیْبِهٖ 

موٰسی! وه شخص جھوڻا ہے جس کا خیال ہے کہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور رات کو نماز 
 ۔چاہتا ہے کیا دوست تنہائی میں اپنے دوست سے مالقات نہیں کرنا ۔سے غافل ہو کر سو جائے

 (ارشادالقلوب دیلمؒی)



 

بدد  �ح
ٰمَوات کََما تُضاََال اِنَّ بُیُْوتِْی ِفی اْالَْرِض الَْمَساِجِد تُِضیْ   ْرضِ ُئ الْکََواکُِب ِالَْھِل اْالَ یْ ُئ ِالَْھِل السَّ

آگاه ہو جاؤ کہ روئے زمین پر ہمارے گھر یہ مسجدیں ہیں جو آسمان والوں کے لئے اسی طرح 
 ۔جس طرح زمین والوں کے لئے ستارے چمکتے ہیںچمکتی ہیں 

 اََال ُطْوٰبی لَِمْن کَانَِت الَْمَساِجُد بُیُْوتُهُ 

 ۔خوشا بحال ان لوگوں کا جن کا گھر مسجد ہو

َر ِفْی بَیْتِٖه ثُمَّ َزاَرنِْی ِفْی بَیْتِیْ   اََال ُطْوٰبی لَِمْن تََطھَّ

 ۔اور ہم سے ہمارے گھر میں مالقات کریںطوٰبی ان کے لئے ہے جو اپنے گھر میں وضو کریں 

 ائِرِ زَّ اََال اِنَّ َعلَی الَْمُزْوِر کََراَمُة ال

 ۔آگاه ہو جاؤ کہ جس کی زیارت کی جاتی ہے اس پر اس کے زائر کا احترام فرض ہو جاتا ہے

لَُماِت اِلَی الَْمَساِجِد بِالنُّْوِر  ائِیَْن ِفی الظُّ رِ الَْمشَّ اِطعِ یَْوَم الِْقیَاَمةِ اََال بَشِّ  السَّ

لٰہذا میری طرف سے رات میں مسجد کی طرف آنے والوں کو قیامت کے چمکتے نور کی 
 (محاسن برقؒی، ثواب االعمال) ۔بشارت دے دو

 روزه
ْوُم لِْی َو اَنَا اَْجزِْی بِهٖ   اَلصَّ

 (کافی، تہذیب) ۔روزه صرف میرے لئے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا



 دد�
 ترک دعا

أ�  َولَمْ  ٔأْ�َدَث  َمنْ  أ�  وَ  ٔأْ�َدَث  َمنْ  وَ  َجَفاِىن  فََقدْ  یَتَوض�  َوَمنْ  َجَفاِىنْ  فََقدْ  َرْکَعَتْنيِ  یَُصلِّ  لَمْ  وَ  تََوض�
أ�  ٔأْ�َدَث  ئَُل َعنْ  ِىفْ  أ�ِجْبهُ  فَملَْ  َوَد�َاِىنْ  َرْکَعَتْنيِ  َصىل�  وَ  َوتََوض�  وَ  فََقْدَجَفْوتُهُ  َوُدنَْیاهُ  ِدیِنهٖ  أ�ْمرِ  َما�ُس�ْ
  َ�اٍف  ٍِ�َرّب  لَْسُت 

جو حدث کے بعد وضو نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا اور جو وضو کر کے دو رکعت نماز 
اور جو وضو کر کے دو رکعت نماز  ۔نہ پڑھے اور دعا نہ کرے اس نے بھی مجھ پر ظلم کیا

ادا کر کے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں تو گویا میں نے اس پر ظلم کیا ہے، 
 (ارشاد دیلمؒی) ۔اور میں ظلم کرنے واال خدا نہیں ہوں

َعاِء فَاِنِّْی َال اََملُّ ِمَن اْالَِجابَةِ   َال تََملَّ ِمَن الدُّ

 (عدة الداعی) ۔کنا کہ میں قبول کرنے سے نہیں تھکتا ہوںخبردار دعا کرنے سے نہ تھ

 نا انصافی
 وَ  یْ رِ یْ ی غَ لٰ اِ  بُ ھَ ذْ تَ  وَ  یْ تِ ادَ بَ ی عِ لٰ اِ  کَ وْ عُ دْ اَ  وَ  یْ رِ کْ ی ذِ سٰ نْ تَ  وَ  کَ رُ کُ ذْ اَ  یْ نِ تَ فْ صَ نْ ا اَ مَ  یْ دِ بْ عَ 

ِ  کَ رُ آمُ  وَ  یْ ئِنِ ازَ خَ  نْ مِ  کَ قُ زُ رْ اَ  ِ  قَ دَّ صَ تَ تَ ل  وَ  قِ زْ الرِّ  ابَ وَ بْ اَ  کَ یْ لَ عَ  حُ تَ فْ اَ  وَ  یْ نِ عُ یْ طِ  تُ َال فَ  یْ ھِ جْ وَ ل

ِ مَ  نْ مِ  کَ ضُ رِ قْ تَ سْ اَ   نَ بْ ایَ  ۔اایَ طَ خَ الْ  لِ عْ ی فِ لٰ عَ  ٌف کِ تَ عْ مُ  تَ نْ اَ  وَ  ءَ َال بَ الْ  کَ نْ عَ  بُ ھِ ذْ اُ  وَ  یْ نِ ھُ بَ جْ تَ فَ  یْ ال

ِ  کَ ابُ وَ جَ  نُ وْ کُ ا یَ مَ  مَ دَ اٰ   یْ نِ تَ بْ جَ ا اَ ذَ اِ  داً غَ  یْ ل

میں تجھے یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے  ۔نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے میرے بندے! تو
میں اپنی عبادت کے لئے بالتا ہوں اور تو غیر کی طرف جاتا ہے اور میں  ۔بھول جاتا ہے

 ۔تجھے اپنے خزانوں سے روزی دے کر صدقہ کا حکم دیتا ہوں لیکن تو اطاعت نہیں کرتا ہے
کھول کر قرض مانگتا ہوں تو تو ڻھکرا دیتا ہے اور تجھ  اور میں تجھ پر رزق کے دروازے

 ۔سے بالء کو دور کر دیتا ہوں، تو مسلسل گناہوں پر اڑا رہتا ہے

 



فرزند آدؑم! اگر تو کل آنے والے دن میں جواب دینا بھی چاہے تو تیرا جواب کیا ہو گا؟ (ارشاد 
 دیلمؒی)

 تین احسانات
لُْت َعلَیَْک بِثَالٍث: َستَْرُت َعلَیَک مالَْو یَْعلَُم اٰ ابَْن یَ  ْوَک، َو اَْوَسْعُت رُ وااَْھلَُک ما  بِهٖ َدَم! تََطوَّ

ْم َخیْراً  ثَِک فَلَْم ثُلُ  یْ فِ  ِعْنَد َمْوتَِک ةً ، َو َجَعلُْت لََک نَْظرَ َعلَیَْک فَاْْستَْقَرْضُت ِمْنَک فَلَم تَُقدِّ

 یْراً تَُقدِّْم خَ 

آدؑم! میں نے تجھ پر تین احسانات کئے ہیں، تیرے ان عیوب کو چھپا دیا ہے جو گھر فرزند 
والوں کو معلوم ہو جاتے تو ہر گز نہ چھپاتے اور تجھ کو رزق وسیع دے کر تجھ سے قرض 

مال کا اختیار دے  1/3مانگا ہے لیکن تو نے کوئی خیر نہیں کیا ہے، اور موت کے وقت بھی 
 ۔دیا ہے لیکن تو نے کار خیر نہیں انجام دیا ہے
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 سالم
َالمِ   اَلَْبِخیُْل َمْن بَِخَل بِالسَّ

 (کافی) ۔اصلی بخیل وه ہے جو سالم کرنے میں بھی کنجوسی کرے

 تہمت سے بچاؤ
، تو ارشاد بنا دےجناب موٰسؑی نے گزارش کی کہ خدایا مجھے لوگوں کے الزامات سے محفوظ 

 ہوا:

 یَا ُمْوٰسی َما فََعلُْت ٰھذا لَِنْفِسْی فَکَیَْف لَِنْفِسَک؟

 یہ میں نے اپنے لئے نہیں کیا ہے تو تمھارے لئے کس طرح ہو گا؟ (ارشاد دیلمؒی)

 عامطآداِب 
 َسْبِعیَْن َداءاً فَاِنَّ ِفی الِْملِْح َدَواٌء ِمْن َواْختِْم بِالِْملِْح ْء بِالِْملِْح دَ اِبْ 

امراض کی  70کھانے کی ابتدا بھی نمک سے کرو اور انتہاء بھی نمک پر کرو کہ نمک میں 
 (محاسن برقؒی) ۔دوا ہے

 انگوڻھی
َھا َخائَِبةً َدُه َو ِفیَْھا َخاتَُم ِفیُْروْ اِنِّْی َالَْستَْحٖیی ِمْن َعَبٍد یَْرفَُع یَ   َزٍج فَاَُردُّ

فیروزه کی انگوڻھی پہن کر دعا کرے اور میں خالی ہاتھ واپس کر مجھے شرم آتی ہے کہ بنده 
 (عدة الداعی) ۔دوں

 یاِد خدا
ائِکَ  ائَِک َحتّٰی اَْستَِجیَْب لََک ِفْی اَیَّاِم َضرَّ  اُْذکُْرنِْی ِفی اَیَّاِم َسرَّ

(بحار،  ۔مجھے راحت کے دنوں میں یاد کرو، تاکہ میں پریشانی کے دنوں میں تمھارے کام آؤں
26/17( 
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ُ تـََعاَىل: َعِجْبُت ِلَمْن أَيـَْقَن اِبْلمْوِت َكْيَف يـَْفَرحُ  َوَعِجْبُت ِلَمْن أَيـَْقَن اِبِحلَساِب َكيَف َجيَْمُع  ،قاَل اهللَّ
َيا َكْيَف َيْطَمِئنُّ  ،َوَعِجْبُت ِلَمْن أَيـَْقَن اِبْلَقْربِ َكْيَف َيْضَحكُ  ،اْلَمالَ  نـْ َوَعِجْبُت ِلَمْن أَيـَْقَن ِبَزَواِل الدُّ

َها، َوَعِجْبُت ِلَمْن أَيـَْقَن بِبَـَقاِء اآلِخَرِة َونَِعيِمَهاَكْيَف َيسَرتِيحُ  َوَعِجْبُت ِلَمْن ُهَو َعاِملٌ اَبللَِّساِن  ،ِإلَيـْ
رٌ  اِبملَاء َوَغْريُ طَاِهٍر اِبْلَقْلِب، َوَعِجْبُت ِلَمِن اْشتَـَغَل ِبُعُيوِب  َوَجاِهٌل اِبْلَقْلِب، َوَعِجْبُت ِلَمْن ُهَو ُمَطهِّ

َعَلْيِه َكْيَف يـَْعِصيِه،  النَّاِس َوُهَو َغاِفٌل َعْن ُعُيوِب نـَْفِسِه، َوَعِجْبُت ِلَمْن يـَْعَلُم َأنَّ اهللَّ تـََعاَىل ُمطَِّلعٌ 
 ،ْحَدُه َوَيْدُخُل اْلَقْربَ َوْحَدُه َوُحيَاَسُب َوْحَدُه َكْيَف َيْستأِنُس اِبلنَّاسِ َوَعِجْبُت ِلَمْن يـَْعَلُم أَنَُّه َميُوُت وَ 

ُ َحّقاً َحّقاً ُحمَمٌَّد َعْبِدي َوَرُسوِيل. ُ تـََعاَىل َال إلَه إالَّ اهللَّ  َويـَُقوُل اهللَّ

ے کہ وه ارشاد اٰلہی ہوتا ہے کہ مجھے اس شخص پر تعّجب ہوتا ہے جو موت کا یقین رکھتا ہ
اور جو  ۔خوش کس طرح ہوتا ہے، اور جو حساب کا یقین رکھتا ہے وه مال کیوں جمع کرتا ہے

قبر کا یقین رکھتا ہے وه ہنستا کس طرح ہے اور جو دنیا کے زوال کا یقین رکھتا ہے وه اس 
سے مطمئن کس طرح ہوتا ہے اور جو آخرت کی بقا اور نعمتوں کا یقین رکھتا ہے وه آرام کس 

 ۔طرح کرتا ہے

ہوتا ہے یا  مجھے اس شخص سے بھی تعجب ہوتا ہے جو زبان کا عالم ہوتا ہے اور دل کا جاہل
یا لوگوں  ۔بدن کو پانی سے پاک کر لیتا ہے اور دل کو اخالص کے ذریعہ پاک نہیں کرتا ہے

 ۔کے عیب تالش کرنے میں مصروف رہتا ہے اور اپنے عیوب کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے

 ۔یا یہ جانتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی گناه کر رہا ہے

نہا مرنا ہے، تنہا قبر میں رہنا ہے اور تنہا منزِل حساب میں کھڑا ہونا یا اسے معلوم ہے کہ ت
نیز ارشاد احدیت ہے: حرف حق یہ ہے کہ هللا کے  ۔ہے، وه لوگوں سے دل کس طرح لگاتا ہے

 ۔عالوه کوئی معبود نہیں ہے اور محمؐد میرے بنده اور رسول ہیں



 
ت
 ددوو�ي �ررب

ُ َعَلْيِه َو آِلِه َعْبِدي َو  ، ِإالَّ أَ� َوْحِدي َال َشرِْيَك ِيل َشِهَدْت نـَْفِسي لِنَـْفِسي َأْن َالإلهَ  َوُحمَمٌَّد َصلَّى اهللَّ
َمْن َملْ يـَْرَض ِبَقَضاِئي َو َملْ َيْصِربْ َعَلى َبَالِئي َو َملْ َيْشُكْر َعَلى نـَْعَماِئي َو َملْ يـَْقَنْع ِبَعطَاِئي  ،َرُسوِيل 

ْلَيْطُلْب َراّبً ِسَواِئي ا َأْصَبَح  ،َوْلَيْخُرْج ِمْن َحتِْت َمسَاِئي فـَ َيا َفَكأمنَّ نـْ َو َمْن َأْصَبَح َحزِيناً َعلى الدُّ
فـَتَـَواَضَع  َو َمْن َدَخَل َعلى َغِينٍّ  ،َو َمِن اْشَتَكى ُمِصيَبًة نـََزَلْت ِبِه إَىل َغْريِي فـََقْد َشَكاِين  ،َعَليَّ َساِخطاً 

ا أَخَذ ُرْحماً  َو َمْن َلَطَم َوْجَهُه َعلى َميِّتٍ  ،َب ثُلُث ِديِنهِ َلُه ِمْن َأْجِل ِغَنائِِه َذهَ  يـَُقاتُِلِين ِبِه، َو َمْن  َفَكَأمنَّ
ا َهَدم َكْعَبيت بَِيِدهِ  َكَسَر ُعْوداً َعلى َقْربِ َميِّتٍ  َو َمْن َملْ يـَُباِل ِمْن أْيَن َ�ُكُل َملْ ُأاَبِل ِبِه ِمْن َأيِّ  ،َفَكَأمنَّ

َو َمْن َملْ َيُكْن ِيف الزَِّ�َدِة ِيف ِديِنِه فـَُهَو ِيف النـُّْقَصاِن، َو َمْن َكاَن ِيف النـُّْقَصاِن  ،ُأْدِخُلُه ِيف َجَهنَّمَ  اَببٍ 
 َو َمْن َعِمَل ِمبا َعِلَم ِزْدتُُه ِعْلماً إَىل ِعْلِمِه. ،فَاْلَمْوُت َخْريٌ َلهُ 

میرے عالوه نہ کوئی معبود ہے اور نہ میرا کوئی میں خود اپنے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ 
 ۔محمؐد میرے بنده اور رسول ہیں ۔شریک ہے

اور یاد رکھو! جو میرے فیصلہ سے راضی نہ ہو اور میرے امتحان پر صبر نہ کرسکے اور 
ه دوسرا رے عالومیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے اور میری عطا پر قناعت نہ کرے اسے می

 ۔ینا چاہئے اور میرے آسمان کے سایہ سے نکل جانا چاہئےخدا ڈھونڈھ ل

اور جو دنیا کے بارے میں محزون ہو، وه گویا مجھ سے ناراض ہے اور جو کسی مصیبت کی 
اور جو کسی مالدار کا دولت کی بنا  ۔فریاد میرے غیر سے کرے اس نے میری شکایت کی ہے

اور جو کسی کی موت پر منھ پر طمانچے  ۔اس کا ایک تہائی دین برباد ہے کرے پر احترام
مارے اس نے گویا مجھ سے جنگ کرنے کے نیزه اڻھا لیا ہے اور جو کسی قبر کی تختی کو 

 ۔توڑ دے اس نے میرے کعبہ کو ڈھا دیا ہے

اور جسے اس کی پرواه نہ ہو کہ کہاں سے کھا رہا ہے مجھے بھی اُس کی پرواه نہیں ہے کہ 
اور جو اپنے دین میں ترقی نہ کرے وه نقصان  ۔اخل ہو جائے گاکس دروازه سے جہنم میں د

 ۔اور جو نقصان میں رہے اس کے لئے موت ہی بہتر ہے ۔میں ہے

 ۔(یاد رکھو) جو اپنے علم پر عمل کرے گا میں مسلسل اس کے علم میں اضافہ کرتا رہوں گا



 
ت
 �ي �ررب

نْيا فـََقْد َوَثَق اِبهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ.  ،َمْن قـََنع اْستَـْغَىن  !َ�ْبَن آَدَم! َو َمْن َرِضَي اِبْلَقِلْيِل ِمَن الدُّ  

َنهُ  ،َمْن تـََرَك احلََْسَد اْسَرتَاحَ  !!َ�ْبَن آَدمَ  َبَة َظَهَرْت  ،َو َمِن اْجتَـَنَب اْحلََراَم َخّلَص ِديـْ َو َمْن تـََرَك الِغيـْ
ُهمْ َو َمِن ْاعَ  ،َحمَبـَُّتْه يف اْلُقُلوبِ  َو َمْن َرِضَي ِمَن  ،َو َمْن َقلَّ َكَالُمُه َكُمَل َعْقُلهُ  ،تَـَزَل َعِن الّناِس َسِلَم ِمنـْ

ُ َعْنُه اِبْلَقِلْيِل ِمَن اْلَعَمِل.  اهللَِّ اِبْلَقِليِل ِمَن الرِّْزِق َرِضَي اهللَّ

َال تـَْعَلُم. َأْنَت ِمبَا تـَْعَلُم ال تـَْعَمُل َكْيَف َتْطُلُب َما  !!َ�ْبَن آَدمَ   

نْيا َفَمَىت َتْطُلُب اآلِخَرة. !!َ�ْبَن آَدمَ   َأفْـَنيَت ُعْمَرَك يف طََلِب الدُّ

اور جو تھوڑی سی دنیا پر  ۔فرزند آدؑم! جس نے قناعت اختیار کی وه سب سے بے نیاز ہو گیا
 ۔راضی ہو گیا اس نے خدا پر بھروسہ کر لیا

حرام سے پرہیز کر لیا  مطمئن ہو گیا، اور جس نے فرزند آدؑم! جس نے حسد کو چھوڑ دیا وه
 ۔ےدین کو خالص بنا لیااس نے اپن

جس نے غیبت کرنا چھوڑ دی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ظاہر ہو گئی اور جو لوگوں 
 ۔وں سے محفوظ بنا لیاے کو لوگسے الگ ہو گیا اس نے اپن

اور جو تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جس کا کالم مختصر ہو گیا اس کی عقل کامل ہو گئی، 
 ۔جائے گا خدا اس کے مختصر عمل سے بھی راضی ہو جائے گا

جانتا ہے اس پر بھی عمل نہیں کرتا ہے تو اب علم کے لئے کیوں  درق فرزند آدؑم! تو جس
 ۔پریشان ہے

فرزند آدؑم! تو نے ساری زندگی تو دنیا طلب کرنے میں گذار دی تو اب آخرت طلب کرنے کا 
 ۔کام کب انجام دے گا

  



 
ت
 �� �ررب

نْيا َملْ يَِزْد ِمَن اهللَِّ ِإال بـُْعداً  !َ�ْبَن آَدَم! ُ  ،َو ِيف اآلِخَرِة إالَّ ُجْهداً  ،َمْن َأْصَبَح َحرِيصاً َعَلى الدُّ َو أَْلَزَم اهللَّ
َقِطُع أََبداً َو فـَْقراً َال يـََناُل ِغَناهُ  ْلَبُه َمهّاً َال يـَنـْ َو أَمًال َال يـََناُل ُمَناُه أََبدًا.  ، أَبداً تـََعاَىل قـَ  

ُقُص ِمْن ُعْمِرَك َو أَْنَت َال َتْدِري  !!َ�ْبَن آَدمَ  َو َ�ِيت ُكلَّ يـَْوٍم ِرْزُقَك ِمْن ِعْنِدي َو أْنَت َال  ،ُكلَّ يـَْوٍم يـَنـْ
. َفَال اِبْلَقِليِل َتقَنُع َو َال اِبلَكِثِري َتْشَبعُ  ،َحتَْمُدهُ   

َلٍة إّال َو َ�تِيين َمآلِئَكِيت  ،َما ِمْن يـَْوٍم َجِديٍد ِإالَّ َوَ�تِيَك ِمْن ِعْنِدي ِرْزٌق َجِديدٌ !! َ�ْبَن آَدمَ  َو َما ِمْن لَيـْ
ِزٌل َو . َخْريي ِإلَْيَك �َ !أَتُكُل ِرْزقي َو تـَْعِصْيِين َو أْنَت َتْدُعوِين َفأْسَتِجيُب َلك ،ِمْن ِعْنِدَك ِبَعَمٍل قَِبيحٍ 

َو بـَْعَد سوءٍ  اً وءَتْسأُلِين فأْعِطيَك َو أْسُرتُ ِإلَْيَك سُ  ،فَِنْعَم اْلَمْوَىل َأَ� َو بِْئَس اْلَعْبُد أَْنتَ  ،َشرَُّك إَيلَّ َصاِعدٌ 
ْريِي َو َختَاُف الّناَس َو أَ� أْسَتْحِيي ِمْنَك َو أْنَت َال َتْسَتْحِيي ِمينِّ َو تـَْنَساِين َو َتْذُكُر غَ  ،قَِبيحاً بـَْعَد َقِبيحٍ 

 .يبأَتَمُن َغضَ 

فرزند آدؑم! جو دنیا کا حریص ہو جائے گا وه خدا سے دورتر ہو جائے گا اور دنیا میں پریشانی 
اور آخرت میں مشقت کے عالوه کچھ نہ پا سکے گا اور پروردگار بھی اس کے دل پر ایسا رنج 

سی فقیری دیدے گا کہ کبھی بے نیازی حاصل نہ مسلّط کر دے گا جو کبھی ختم نہ ہو گا اور ای
 ۔کر سکے، اور ایسی امیدمیں مبتال ہو جائے گا جس کا مدعا کبھی حاصل نہ ہو سکے

فرزند آدؑم! تیری عمر روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے اور تجھے خبر بھی نہیں ہو رہی ہے اور 
نہ تو قلیل پر قناعت کرتا ہے  ۔ا ہے اور تو شکر خدا بھی نہیں کر رہا ہےہتیرا رزق روزانہ آ ر

 ۔اور نہ کثیر سے شکم سیر ہوتا ہے

مگر  ۔فرزند آدؑم! جب کوئی نیا دن آتا ہے تو تیرے پاس میری طرف سے نیا رزق بھی آ جاتا ہے
 ۔تیری برائیوں کا دفتر لے کر آ جاتے ہیںسے  جب کوئی رات آتی ہے تو فرشتے تیری طرف

بھی جب تو دعا  مگر اس کے بعد ۔ری ہی نافرمانی کرتا ہےتو میرا ہی رزق کھاتا ہے اور می
 ۔کر لیتا ہوں لقبو کرتا ہے تو میں

دیکھ میں کیا بہترین موال  ۔میرا خیر تیری طرف آ رہا ہے اور تیرا شر میری طرف آ رہا ہے
کر دیتا ہوں اور پھر تیری  تو مجھ سے مانگتا ہے تو عطا ۔ہوں اور تو کتنا بدترین بنده ہے

 ۔وں کو چھپاتا بھی رہتا ہوںبرائی



مجھے بھول جاتا  ۔میں تیرے حاالت سے شرماتا ہوں اور تو اپنے گناہوں سے نہیں شرماتا ہے
وفزده رہتا ہے اور میرے غضب کی بندوں کے عتاب سے خ ۔ہے اور غیروں کو یاد رکھتا ہے

 ۔طرف سے اپنے کو بالکل مطمئن بنا لیا ہے

  



 
ت
پاا�� �ررب  ت

يـَُقوُل قـَْوَل الّزاِهِديَن َو  ،ُجو اآلِخَرَة ِبَغْريِ َعَملٍ رْ َال َتُكْن ِممَّْن َيْطُلُب التـَّْوبََة ِبطُوِل األَمِل َويَـ  !َ�ْبَن آَدَم!
َهى َعِن  ،َ�ُمُر اِبْخلَْريِ َو َال يـَْفَعُلهُ  ،إْن ُأْعِطَى َال يـَْقَنُع َو ِإْن ُمِنَع َال َيْصِربُ  ،يـَْعَمُل َعَمَل اْلُمَناِفِقنيَ  َو يـَنـْ
َهى َعْنهُ  ُهمْ  ،الشَّرِّ َو َال يـُنـْ ُهْم. َ�ْبَن آَدمَ  ،َو حيُِبُّ الصَّاِحلَِني َو لَْيَس ِمنـْ  !!َو يـُْبِغُض اْلُمَناِفِقَني َو ُهَو ِمنـْ

 َما ِمْن يـَْوٍم َجِديٍد ِإالَّ َو اَألْرُض ُختَاِطُبَك َو تـَُقوُل: َ�ْبَن آَدَم، َمتِْشي َعلى َظْهِري َو َمِصريَُك يف َبْطين
 ؛ َوُتْذِنب َعَلى َظْهِري َو تـَُعذَُّب يف َبْطِين 

 الظُْلَمِة َو َأَ� بـَْيُت الَعَقاِرِب َو اْحلَيَّاِت َو َأ� بـَْيُت الَوْحَدِة َو أَ� بـَْيُت اْلَوْحَشِة َو َأَ� بـَْيتُ  ،َ�ْبَن آَدمَ 
 فَاْعُمِرين َو َال َختَْرْبِين. ،َأَ� بـَْيُت اهلَوانِ 

ساتھ توبہ کے طلبگار ہیں اور بغیر ے کفرزند آدؑم! ان لوگوں میں نہ ہو جا جو لمبی لمبی امیدوں 
اہدوں جیسی کرتے ہیں اور کام دنیا میں باتیں ز ۔عمل کے آخرت حاصل کر لینا چاہتے ہیں

دوسروں کو نیکیوں  ۔منافقوں جیسا انجام دیتے ہیں اور روک لیا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتے ہیں
کا حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں اور خود 

نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں مگر خود نیک نہیں بنتے ہیں اور منافقین  ۔چھوڑتے نہیں ہیں
 ۔سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں مگر خود بھی ویسے ہی ہیں

فرزند آدؑم! جب کوئی نیا دن آتا ہے تو زمین تجھے آواز دیتی ہے کہ تو آج میری پشت پر چل 
 ۔رہا ہے، لیکن کل تجھے میرے شکم میں آنا ہے

اد رکھنا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تاریکیوں کا گھر فرزند آدؑم! ی
لٰہذا مناسب ہے کہ مجھے  ںہوں، میں سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میں بڑی ذلّت کا گھر ہو

 ۔آباد کر لے اور برباد نہ کر

  



 
ت
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َو َال ِألَْستِعَني ِبُكْم  ،َو َال ِألَْسَتأِنَس ِبُكْم ِمْن َوْحَشةٍ  ،َما َخَلْقُتُكْم ِألَْسَتْكِثَر ِبُكْم ِمن ِقلَّةٍ  !َ�ْبَن آَدَم!
َفَعٍة َو َال ِلَدْفِع َمَضرَّةٍ  ،َعَلى َأْمٍر َعَجْزُت َعْنهُ  ُروين َبْل َخَلْقُتُكْم لِتَـْعُبُدوين َطِويًال َو َتْشكُ  ،َو َال ِالَْجِل َمنـْ

َو َلو أنَّ َأوََّلُكم َو آِخرَُكْم َو َحيَُّكْم َو َميَِّتُكْم َو َصِغريَُكْم َو َكِبريَُكْم  ،َكِثرياً َو ُتَسبُِّحوين ُبْكَرًة َو أِصيالً 
َو َلْو  ،ي ِمثْـَقاَل َذرَّةٍ ِجنَُّكْم اْجَتَمْعُتْم َعَلى طَاَعِيت َلَما زَاَد ذِلَك يف ُمْلكِ َو َوُحرَُّكْم َو َعْبدَُكْم َو ِإْنَسُكْم 

َتُكْم َو َصِغريَُكْم َو َكِبريَُكْم َو ُحرَُّكْم َو َعْبدَُكْم َو إْنَسُكْم َو ِجنَُّكَم َأنَّ َأوََّلُكْم َو آِخرَُكْم َو َحيَُّكْم َو َميِّ 
َا ُجيَاِهُد لِنَـْفِسهِ َو َمنْ  ،ُتْم َعَلى َمْعِصَييت َما نـََقَص ذِلَك ِمْن ُمْلِكي ِمثْـَقاَل َذرَّةٍ عاْجَتمَ  ِإنَّ اهللََّ  ، َجاَهَد فَإمنَّ

 َغِىنُّ َعِن الَعاَلِمَني.

فرزند آدؑم! میں نے تجھے اس لئے نہیں بنایا ہے کہ اپنی قلّت کو کثرت میں تبدیل کر دوں یا 
اپنی وحشت کے لئے انس کا سامان فراہم کر لوں، یا کسی کام کے انجام دینے میں کمزور ہوں 

 ۔اقت کا انتظام کر لوں، یا تجھ سے کوئی فائده حاصل کر لوں یا کسی خطره کا دفاع کر لوںتو ط
میں نے تجھے اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہمیشہ میری عبادت کرتے رہنا اور صبح و شام میری 

 ۔پاکیزگی کی تسبیح پڑھتے رہنا

اور غالم سب مل کر  یاد رکھو! اگر تمھارے اول و آخر، زنده و مرده، چھوڻے اور بڑے، آزاد
ر، خگا اور اگر اول و آ ونہیں ہ تو میرے ملک میں ذّره برابر اضافہمیری اطاعت کرنے لگیں 

یں تو میری سلطنت میں ذّره ئزنده و مرده، صغیر و کبیر، غالم و آزاد سب نافرمانی پر اتر آ
 ۔برابر کمی نہیں ہو گی

خدا تمام عالمین سے مستغنی اور  ۔جو شخص بھی کوشش کرتا ہے وه اپنے ہی لئے کرتا ہے
 ۔بے نیاز ہے

  



 
ت
 ساا�� �ررب

َ�ِنِري َو الدَّرَاِهمِ  وا هِبَا  !!َ� َعِبيَد الدَّ َ�ِنَري إالَّ لَِتأُكلوا هِبَا ِرْزِقي َو تـَْلَبســُ ِإّينِ َما َخَلْقُت َلُكُم الدَّرَاِهَم َو الدَّ
ِبيلي َيا َفَجَعْلُتُموَها  ،ْذُمتْ ِكَتاِيب َفَجَعْلُتُموُه َحتَْت َأْقَداِمُكمْ َفأخَ  ،ِثَياِيب َو تـُْنِفُقوا هِبَا ِيف ســـــــــــَ نـْ َو َأَخْذُمتُ الدُّ

ُكمْ  ُتْم بـُُيوِيت  ،فـَْوَق ُرُؤوســـــِ ُتْم بـُُيوِيت  ،َو رَفـَْعُتْم بـُُيوَتُكْم َو َخَفضـــــْ ُتْم بـُُيوَتُكْم َو َأْوَحشـــــْ َفَال أَنـُْتْم  ،َو آَنســـــْ
 .َعِبيَد َأحَراٌر أَبـَْرارٌ 

َيا نـْ ا َمثـَُلُكْم َكالُقُبوِر اْلُمَجصََّصِة يـَُرى ظَاِهُرَها َمِليحاً َو اَبِطنـَُها قَِبيحاً.!! َ� َعِبْيَد الدُّ  ِإمنَّ

ْيِت َعِن الظّْلَمِة الّداِخَلِة !!  َ�ْبَن آَدمَ  َباُح فـَْوَق اْلبَـ َكذِلَك َال يـُْغِين َكَالُمُكُم   ،َعَلْيهِ َكماَال يـُْغِين اْلِمصـــــــــــْ
 .الطَّيُِّب َمَع َأفْـَعاِلُكُم الرَِّديَّةِ 

 َأْخِلْص َعَمَلَك َو َال َتْسأْلِين فَإّين ُأْعِطْيَك َأْكثـََر ِممَّا َيْطُلُب السَّائُِلوَن.!! َ�ْبَن آَدمَ 

پیدا کیا تھا کہ اس کے دو! میں نے درہم و دینار کو صرف اس لئے ناے درہم و دینار کے ب
مگر تم نے  ۔میرے لباس پہن سکو، اور میری راه میں خرچ کر سکو ۔ذریعہ میرا رزق کھا سکو

اپنے واسطے  ۔میری کتاب کو اپنے قدموں کے نیچے ڈال دیا اور دنیا کو اپنے سروں پر اڻھا لیا
اپنے گھروں سے مانوس ہو، اور  ۔اونچے اونچے گھر بنائے اور میرے گھر کو پست بنا دیا

 ۔نیک کردار اور آزاد بندے نہیں ہوتم واقعاً  ۔میرے گھروں سے گھبراتے ہو

وبصورت دکھائی دیتی اے دنیا کے بندو! تمھاری مثال ان پختہ قبروں جیسی ہے جو باہر سے خ
 ۔ر کا معاملہ بہت برا ہےہے، لیکن اند

غ اندر کو روشن نہیں کر سکتا ہے اسی ارچ جس طرح گھر کے اوپر جلنے واال فرزند آدؑم!
 ۔طرح تمھاری بہترین گفتگو برے کردار کے ساتھ تمھارے کام نہیں آ سکتی ہے

فرزند آدؑم! پنے عمل کو خالص بنا لے اور پھر مجھ سے سوال بھی نہ کر، میں تجھے سوال 
 ۔کرنے والوں سے زیاده ہی عطا کر دوں گا
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دَ ! !َ�ْبَن آَدمَ  َو ِإنَُّكْم َلْن تـََناُلوا  ،َو َال َأَ� ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ  ىً إّينِ َمل َأْخُلْقُكْم َعَبثاً َو َال َجَعْلُتُكْم ســــــــــُ
ْربِ َعلى َما َتْكَرُهوَن ِيف طََلِب ِرَضاِئي َسُر َعَلْيُكْم ِمَن الصَّ  ،َما ِعْنِدي ِإالَّ اِبلصَّ ْربُ َعلى طَاَعِيت أْي ْربِ َوالصَّ

َيا أَْيَسُر َعَلْيُكْم ِمْن َعَذاِب اآلِخَرِة. ،َعلى َحرِّ النَّارِ  نـْ  َو َعَذاُب الدُّ

ُتهُ  ،إالَّ َمْن َهَديـُْتهُ  ُكلُُّكْم َضالٌّ   !!َ�ْبَن آَدمَ   ُتهُ  ،َو ُكلُكْم َمرِيٌض ِإالَّ َمْن َشَفيـْ  ،َو ُكلُُّكْم َفِقٌري إالَّ َمْن أْغنَـيـْ
ُتهُ َو ُكلُُّكْم َهالِ  فـَُتوبُوا إَيلَّ َأْرَمحُْكْم َو َال هَتِْتُكوا  ،ٌء إالَّ َمْن َعَصْمُتهُ َو ُكلُُّكْم ُمِسي ،ٌك إالَّ َمْن أْجنَيـْ

 َأْسَتارَُكْم ِعْنَد َمْن َال َخيَْفى َعَلْيِه َأْسَرارُُكْم.

ر نہ تیرے عمل فرزند آدؑم! میں نے تجھے بیکار نہیں پیدا کیا ہے اور نہ مہمل چھوڑ دیا ہے، او
تو میرے اجروثواب کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا ہے، جب تک میری  ۔سے غافل ہوں

کہ میری اطاعت کی راه میں زحمتیں  ۔کی تالش میں ناخوشگوار حاالت پر صبر نہ کر لے ارض
برداشت کر لینا جہنم کی آگ کو برداشت کرنے سے آسان تر ہے اور دنیا کا عذاب آخرت کے 

 ۔عذاب سے بہت کمتر ہے

اور سب مریض ہو، جب تک  ۔فرزند آدؑم! تم سب بھڻکے ہوئے ہو جب تک میں ہدایت نہ دیدوں
اور سب ہالک ہونے والے ہو،  ۔غنی نہ بنا دوں اور سب فقیر ہو جب تک میں ۔میں شفا نہ دیدوں

 ۔اور سب برائیوں کی زد پر ہو جب تک میں محفوظ نہ بنا دوں ۔جب تک میں نجات نہ دیدوں
ے اس کے ور کم سبہ کرو تا کہ میں مہربانی کروں الٰہذا موقع غنیمت ہے میری بارگاه میں تو

 !۔کوئی راز پوشیده نہیں ہےاپنے پرده شرم و حیا کو چاک نہ کرو جس پر  سامنے تم
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 . َال تـَْلَعُنوا اْلَمْخُلوِقْنيَ َفَرتِْجَع اللَّْعَنُة َعَلْيُكمْ  !َ�ْبَن آَدَم!

ْستَـَقاَمْت  !!َ�ْبَن آَدمَ  ْسَتِقيُم قـُُلوُبُكْم أِبْلِف َمْوِعَظٍة  ،ِيف اْهلََواِء ِبَال َعَمٍد اِبْسٍم ِمْن أْمسَاِئي َواِيت مسَٰ ا َو َال َت
 .ِمْن ِكَتاِيب 

 . َكما َال يَِلُني احلََْجُر ِيف اْلَماِء َكَذِلَك َال تُِفيُد اْلَمْوِعَظُة ِيف اْلُقُلوِب اْلَقاِسَيةَ !!  َ� أيـَُّها النَّاسُ 

َو َال تـَتـَُّقوَن َغَضَب  ،َو َال َختَاُفوَن النِّْريَانَ  ،ِتَساَب اْآلاثمِ َو َال اكْ  ،َكْيَف َال َجتَْتِنُبوَن اْحلََرامَ   !!َ�ْبَن آَدمَ 
ُكْم رُكٌَّع َو َأْطَفاٌل ُرضٌَّع َو هَبَاِئُم رُتٌَّع َو َشَباٌب ُخشٌَّع َجلََعْلُت السََّماء فـَْوقَ  خُ ئِ الرَّْمحن! فـََلْوَال َمَشا

َاَب ِمجَ  َو َال أَنـَْزْلُت َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َقْطَرًة َو َال أنـَْبتُّ َلُكْم ِمَن  ،اراً َحِديداً َو اْألَْرَض ُصْفراً َو الرتُّ
 اْالَْرِض َحبًَّة َو َصبَـْبُت َعَلْيُكُم الَعَذاَب َصّباً.

 ۔فرزند آدؑم! لوگوں کو برا بھال نہ کہو کہ یہ لعنت پلٹ کر تمھاری طرف آ جائے

کتاب کے ہزار  یفضاؤں میں آسمان ڻھہر گئے مگر میرفرزند آدؑم! میرے ایک نام کے سہارے 
 ۔کے بعد بھی تمھارے دل سیدھے نہ ہو سکے ںموعظو

ایہاالناس! جس طرح پتھر پانی میں ره کر نرم نہیں ہو جاتا ہے اسی طرح وعظ و نصیحت بھی 
 ۔ہے ہوتیانسانوں پر اثر انداز نہیں سنگدل 

 ے ہو؟ تمھیں جہنم کی آگ اور خدائے کیوں نہیں کرت فرزند آدؑم! آخر تم حرام اور گناه سے پرہیز
 رحٰمن کے غضب کا خوف کیوں نہیں ہے؟

لے جانور یاد رکھو! اگر رکوع کرنے والے بوڑھے، دودھ پیتے بچے، صحراؤں میں چرنے وا
ے نوجوان نہ ہوتے تو میں تمھارے سروں پر آسمان  کو لوہا اور اور خوِف خدا رکھنے وال

کو پیتل اور خاک کو پتھر بنا دیتا کہ نہ آسمان سے ایک قطره پانی برستا  تمھارے نیچے زمین
 ۔اور نہ زمین سے ایک دانہ پیدا ہوتا اور میں تمھارے سروں پر عذاب کو انڈیل دیتا



 
ت
 دد�� �ررب

ْلَيْكُفْر، َو إنَُّكْم َال ُحتِْسُنوَن إالَّ ! َقد َجاءَُكُم اْحلَقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن َشاَء فـَْليـُْؤِمْن، َو َمْن َشاِء !َ�ْبَن آَدمَ  فـَ
ِعُموَن إّال ِمبَْن َأْحَسَن ِإلَْيُكْم َو َال َتِصُلوَن إالَّ ِلَمْن َوَصَلُكْم َو َال ُتَكلُِّموَن إالَّ ِلَمْن َكلََّمُكْم، َو َال ُتطْ 

ا الْ  ،ِلَمْن َأْكَرَمُكْم، فـََلْيَس ِألََحٍد َعَلى َأَحٍد َفْضلٌ  َو َرُسوِلِه اّلِذيَن ُحيِْسُنوَن  اِبهللَِّ ُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا إمنَّ
ُفوَن َمْن َخاَ�ُْم، َو ْنصِ يإَىل َمْن أَساء إلَْيِهْم، َوَيِصُلوَن إَىل َمْن َقَطَعُهْم َو يـُْعُطوَن إَىل َمْن َحَرَمُهْم، َو 

ُهْم َو ُيَكّرُِمونَ    َمْن َأَهاَ�ُْم.ُيَكلُِّموَن إَىل َمْن َهاَجَر ِمنـْ

اب جس کا جی چاہے ایمان  ۔فرزند آدؑم! تمھارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے
جب تم اس کے ساتھ نیکی کرتے ہو جو تمھارے  ۔لے آئے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے

اور ت رکھتے ہو جو تمھارے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، تعلّقاھ نیکی کرتا ہے اور اسی سے سات
اسی سے بات چیت کرتے ہو جو تم سے ہمکالم ہوتا ہے اور اسی کو کھالتے ہو جو تم کو 

کھالتا ہے، اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہو جو تمھارے ساتھ انصاف کرتا ہے، اور اسی کا 
 ، تو ایک دوسرے کا فضل ہی کیا ہے؟احترام کرتے ہو جو تمھارا احترام کرتا ہے

ے تو وه ہیں جو برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان ر ایمان رکھنے والدا اور رسوؐل پواقعی خ
کرتے ہیں اور قطع تعلق کر لینے والوں کے ساتھ بھی تعلقات برقرار رکھتے ہیں اور محروم 
کر دینے والوں کو بھی عطا کرتے ہیں اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے 

کرنے ات چیت جاری رکھتے ہیں اور توہین کے ساتھ بھی بہیں اور بول چال بند کردینے والوں 
 ۔والوں کا بھی احترام کرتے ہیں

  



 
ت
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َيا َداُر َمْن َال َداَر َلُه َو َماُل َمْن  !!َ� أَيُّها النَّاسُ  نـْ ا الدُّ َماَل َلُه َوَهلَا َجيَْمُع َمْن َال َعْقَل َلُه َوهِبَا يـَْفَرُح  َال ِإمنَّ
َفَمْن َأَخَذ نِْعَمَة زَائَِلَة ؛ َمْن َال يَِقَني َلُه َوَعَلْيها َحيِْرُص َمْن َال تـَوَكَُّل َلُه َوَيْطُلُب َشَهَواهِتا َمْن َال َمْعرَِفَة َلهُ 

َقِطَعة َو َشْهَوًة فِانَية   ُه.ِسَى آِخَرَتُه َو َغرَّْتُه َحَياتَ ظََلَم نـَْفَسُه َو َعَصى رَبَُّه َو نَ َو َحياة ُمنـْ

لوگو! یہ دنیا ان کا گھر ہے جن کا کوئی گھر نہیں ہے اور ان کا مال ہے جن کا کوئی مال نہیں 
یہاں وه شخص مال جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، اور وه شخص اکڑتا ہے  ۔ہے

نہیں ہے، اور وه شخص اللچ کرتا ہے جسے خدا پر بھروسہ نہیں ہے، اور جسے آخرت کا یقین 
 ۔اس کے خواہشات کو وه شخص طلب کرتا ہے جس کے پاس معرفت نہیں ہے

(یاد رکھو!) جس شخص نے اس زوال پذیر نعمت، اس چند روزه زندگی اور اس دار فانی کی 
پروردگار کی نافرمانی کی، اپنی آخرت خواہش کو اپنا لیا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے 
 ۔کو بھول گیا اور اسے دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیدیا

  



 
ت
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لِْيِل َفَكذِلَك َال هَتَْتُدوَن ؛  ُأذُْكروا نِْعَمِيت الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكمْ  !َ�ْبَن آَدَم! ِبيَل ِإالَّ اِبلدَّ َكما َال هَتَْتُدوَن الســـَّ
لصَّْربِ َعلى نَِّة إالَّ اِبْلِعْلِم َو َكَما ال َجتَْتِمُعوَن اْلَماَل ِإّال اِبلتـََّعِب َو َكذِلَك ال َتْدُخُلوَن اْجلَنََّة ِإالّ ابِ َطرِيَق اجلْ 

 . َطْرَفَة َعْنيٍ أََبداً اْلِعَباَدِة فـَتَـَقرَّبُوا اِبلنَّواِفِل َواْطُلُبوا ِرَضاِئي ِبَرضاِء اْلَمساِكْنيِ فَإنَّ َرْمحَِيت ال تـَُفارِقـُُهمْ 

َحَشْرتُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعلى ُصورَِة  اْمسَْع َما أُقوُل َواْحلَقُّ َما أُقوُل ِإنَُّه َمْن َتَكربََّ َعلى ِمْسِكْنيٍ  !!َ� ُموَسى
أْهِتُك ِسْرتَُه َسْبِعْنيَ َمرَّة َوَمْن تـََواَضَع ِلَعاملٍِ أْو  ِسْرتِ ُمْسِلمٍ  ِ تكهبَِ َحتَْت أْقَداِم النَّاِس َوَمْن تـََعرََّض  رَّةٍ ذَ 

ارَْيِن َوَمْن أَهاَن ُمْؤِمناً ُمْسِلماً ِلَفْقرِِه فـََقْد اَبَرَزِين يف اْلُمَحارَبَِة، َومَ  ْن َأَحبَّ ُمْؤِمناً ِمْن َواِلَدْيِه رَفـَْعُتُه يف الدَّ
نْيا ِسّراً َويف اآلِخَرِة َجْهرًا.أْجِلي َصاَفَحْتُه اْلَمالِئَكُة يف ال  دَّارَْيِن يف الدُّ

فرزند آدؑم! ہماری نعمتوں کو یاد کرو، جو ہم نے تمھیں عنایت کی ہیں اور یاد رکھو کہ جس 
طرح بغیر رہنما کے راستہ نہیں پا سکتے ہو، اسی طرح بغیر علم کے جنت کا راستہ نہیں مل 

ل جمع نہیں کر سکتے ہو اسی طرح عبادت کی اور جس طرح بغیر زحمت کے ما ۔سکتا ہے
لٰہذا مستحب نمازوں کے ذریعہ  ۔مشقت برداشت کئے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو

قرب خدا حاصل کرو اور غریب بندوں کو خوش کر کے میری رضا تالش کرو کہ میری رضا 
 ۔میرے مسکین بندوں کی رضا سے ایک لمحہ کے لئے جدا نہیں ہو سکتی ہے

علماء کی محفل میں حاضری کی رغبت پیدا کرو کہ میری رحمت ایک لمحہ کو بھی ان سے 
 ۔جدا نہیں ہوتی ہے

یاد رکھو جو شخص  ۔موسٰی! میری بات غور سے سنو کہ میری بات ہمیشہ حرف حق ہوتی ہے
بھی کسی مسکین کے سامنے غرور کا مظاہره کرے گا میں اسے روِز قیامت ایک ذره کی شکل 

اور جو کوئی بنده مسلم کی ایک  ۔حشور کروں گا جو ہر ایک کے قدموں کے نیچے ہو گامیں م
اور جو کسی عالم یا اپنے  ۔مرتبہ اسے ذلیل کروں گا 70مرتبہ ہتک حرمت کرے گا، میں 

اور جو  ۔ضع سے پیش آئے گا اسے دنیا و آخرت میں سربلند کر دوں گاوالدین کے سامنے توا
 ۔ت کی بنا پر توہین کرے گا وه گویا مجھ سے اعالِن جنگ کرے گاکسی مومِن مسلم کی غرب

اور جو کسی مومن سے میری خاطر محبت کرے گا اس سے دنیا میں باطنی طور پر اور 
 ۔آخرت میں علی االعالن میرے مالئکہ مصافحہ کریں گے



 
ت
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َيا ِبَقْدرِ  !َ�ْبَن آَدَم! نـْ ُعوِىن ِبَقْدِر َحَواِئِجُكْم إَىلَّ َواْعُصوِين ِبَقْدِر َصْربُِكْم َعلى النَّاِر َوتـََزوَُّدوا ِمَن الدُّ  أِطيـْ
َها َوتـََزوَُّدوا لآلِخَرِة ِبَقْدِر َمْسَكِنُكْم ِفيَها َوال تـَْنظُُروا إىل آَجاِلُكُم اْلُمَتأخََّرِة َوأَ  اِقُكُم رزَ َمْسَكِنُكْم ِفيـْ

ِء َهاِلٌك إالَّ َوْجِهي َو َلْو ِخْفُتْم ِمَن النَّاِر َكما ِخْفُتْم ِمَن الَفْقِر َو ُكلُّ َشي ؛اْحلَاِضَرِة َو ُذنُوِبُكُم اْلَمْسُتورَةِ 
نـَْيا أل ُتْم ِيف الدُّ ُتْم ِيف اْجلَنَِّة َكما َرِغبـْ ْسَعْدُتُكْم ِيف الدَّارَيِن َو ال ألْغنَـُتُكْم ِمْن َحْيُث ال َحتَْتِسُبوَن َو لو َرِغبـْ

َيا فـََزَواُهلَا َقرِيٌب. نـْ ُتوا قـُُلوَبُكْم ِحبُبِّ الدُّ  ُمتِيـْ

اسی قدر میری اطاعت کرو، اور جس قدر  ! جس قدر مجھ سے حاجتیں رکھتے ہوفرزند آدمؑ 
 اور جس قدر آخرت میں رہنا ۔جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو اسی قدر میری نافرمانی کرو

اپنی اس موت پر نظر نہ کرو جو دیر میں آنے  ۔اسی قدر سامان اس دنیا سے لے کر چلوہے 
والی ہے، نہ اس رزق کو دیکھو جو سامنے موجود ہے اور نہ ان گناہوں کو دیکھو جو لوگوں 

 ۔کی نگاہوں سے مخفی ہیں

فقیری سے ڈرتے نا ہی ڈرتے جتنا تاگر تم جہنم سے ا ۔ه ہر شے فنا ہونے والی ہےمیرے عالو
اور اگر تمھارے اندر  ۔ہو، تو میں تمھیں اس طرح غنی بنا دیتا جس کا تمھیں خیال بھی نہ ہوتا

بت ہوتی جتنی دنیا کی ہے، تو میں تمھیں دنیا و آخرت دونوں میں نیک غجنت کی اتنی ہی ر
 ۔بخت بنا دیتا

ہ عنقریب فنا ہو جانے والی دیکھو دنیا کی محبت پیدا کر کے اپنے دلوں کو مرده نہ بناؤ کہ ی
 !۔ہے
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رَ َكْم ِمْن   !َ�ْبَن آَدَم! َدُه  اجٍ ســـِ َدُه الَفْقُر؟ ْجبُ العُ َأْطَفأْتُه الّرِيُح؟ وََكْم ِمْن َعاِبٍد َأْفســـَ ؟ وََكْم ِمْن َفِقٍري َأْفســـَ
 وََكْم ِمْن َصِحيٍح َأْفَسَدُه الَعاِفَيُة؟ وََكْم ِمْن َعاٍمل َأْفَسَدُه اْلِعْلُم؟  ینَ وََكْم ِمْن َغِينّ َأْفَسَدُه اْلغِ 

َعتْ  !!َ�ْبَن آَدمَ   زَارُِعوِين َو رَاِحبُوِين َواْسأَُلوِين َو َعاِمُلوِين فَإنَّ ِرْحبَُكْم ِعْنِدي َما َال َعْنيٌ رََأْت َو َال ُأُذٌن مسَِ
ُقُص ُمْلِكي َوَأَ� الَوهَّاُب.َو َال َخَطَر َعلى قـَْلِب  َفُد َخَزاِئين َوَال يـَنـْ  َبَشٍر َوَال تـَنـْ

ِديُنَك حلَُْمَك َوَدُمَك، فَإْن َصُلَح ِديُنَك َصُلَح حلَُْمَك َو َدُمَك َو ِإْن َفَسَد ِديُنَك َفَسَد  !!َ�ْبَن آَدمَ 
َيا َعْن ِللنَّ  ءُ حلَُْمَك َو َدُمَك، َفَال َتُكْن كاْلِمْصَباِح ُيِضي نـْ اِس َو ُحيِْرُق نـَْفَسُه اِبلنَّاِر، َو َأْخرِْج ُحبَّ الدُّ

َيا ِيف قـَْلٍب َواِحٍد أََبداً كما َال َجيَْتِمُع اْلَماُء َو النَّاُر ِيف إَ�ءٍ يبِّ قـَْلِبَك فَِإّينِ َال َأْمجَُع حُ  نـْ َواِحٍد   َوُحبَّ الدُّ
، فَإنَّ الرِّْزَق َمْقُسوٌم واْحلَرِيَص َحمُْروٌم َوالَبِخيَل َمْذُموٌم َوالنِّْعَمَة َال َتَدوُم َواْرَفْق بِنَـْفِسَك ِيف َمجِْع الرِّْزقِ 

َوى َو َشرُّ َواَألَجَل َمْعُلوٌم َو َخْريُ احلِْْكَمِة َخْشَيُة اهللَِّ تـََعاَىل َو َخْريُ اْلَغِىن الَقَناَعُة َو َخْريُ الزَّاِد التـَّقْ 
ٍم ِلْلَعِبيِد.َصَالِحُكُم الِكذْ   ُب َو َشرُّ َنِصيَحِتُكُم النَِّميَمُة َو َما رَبَُّك ِبَظالَّ

، اور کتنے ہی عبادت گذار ایسے فرزند آدؑم! کتنے ہی چراغ ایسے ہیں جنھیں ہواؤں نے بجھا دیا
جن کی عبادتوں کو خود پسندی نے برباد کر دیا، اور کتنے ہی فقیر ایسے ہیں جنھیں فقیری  ہیں

نے تباه کردیا، اور کتنے ہی غنی ایسے ہیں جنھیں مالداری نے برباد کر دیا، کتنے ہی صحتمند 
 ۔ہیں جنھیں صحت و عافیت نے فاسد بنا دیا اور کتنے ہی عالم ہیں جنھیں علم نے تباه کر دیا

ہم سے سوال کرو اور ہمیں سے معاملہ  ۔ذا ہمارے ساتھ زراعت کرو اور فائده حاصل کرولہٰ 
سنا کھا ہے، نہ کسی کان نے تمھارے لئے ہمارے پاس وه فائده ہے جو نہ کسی آنکھ نے دی ۔کرو

 ۔ہے، اور نہ کسی کے خیال میں گذرا ہے

میں ہی سب کو  ۔واال نہیں ہےہونے میرے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں اور میرا ملک کم 
 ۔عطا کرنے واال ہوں

لٰہذا اگر دین صحیح ہے تو گوشت اور  ۔ہے نفرزند آدؑم! تمھارا دین ہی تمھارا گوشت اور خو
 ۔خون بھی صالح ہے، اور اگر دین فاسد ہے تو گوشت اور خون بھی فاسد ہے



ہے اور خود اپنے کو جال ! اس چراغ کے مانند نہ ہو جاؤ جو دوسروں کو روشنی دیتا رادخبر
اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دو کہ میری اور اسکی محبت ایک دل میں جمع  ۔لیتا ہے

 ۔نہیں ہو سکتی ہے جس طرح پانی اور آگ کا ایک برتن میں اجتماع محال ہے

روزی جمع کرنے میں اپنے حال پر رحم کرو کہ روزی پہلے سے معین ہے، اور اللچی آدمی 
بخیل قابل مذمت ہوتا ہے، اور نعمت بہرحال رہنے والی نہیں ہے اور  ۔محروم رہتا ہے ہمیشہ

 ۔پھر مدت حیات بھی معین ہے

اد راه تقوٰی ہے اور بہترین ز ۔بہترین حکمت خوِف خدا ہے، اور بہترین مالداری قناعت ہے
پر ظلم کرنے اور هللا اپنے بندوں  ۔بدترین سامان جھوٹ ہے اور بدترین اخالص چغلخوری ہے

 ۔واال نہیں ہے
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َهْوَن َو ِملَ  ا َال تـُنـْ َهْوَن َعمَّ ِمبَا َال تـَْعَمُلوَن َو ِملَ  ُمُرنَّ أتَ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِملَ تـَُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلوَن َو ِملَ تـَنـْ
َتِظُرونَ  اٍم تـَنـْ َد عــَ اٍم بـَعــْ ُروَن َوِبعــَ َد يـَْوٍم تـَُؤخِّ ا َال أَتُكُلوَن َوِملَ التـَّْوبــََة يـَْومــًا بـَعــْ أََلُكْم ِمَن اْلَمْوِت  ؛َجتَْمُعوَن مــَ

ِدْيُكْم بَراَءٌة ِمَن النِّْريَاِن َأْم َحتَقَّْقُتُم اْلَفوْ  ــْ انِ أمــاٌن أْم أِبَي ــَ اَىل  ؛َز اِبْجلِن ُة َو َغرَُّكْم ِمَن اهللَِّ تـَعــَ أْنَظَرْتُكُم النِّْعمــَ
رِائِرَُكْم  ةُ حَّ لصــــِّ َفَال تـَُغرَّنَُّكُم ا ؛طُوُل اآلَمالِ  ُكْم َمعُدوَدٌة َو ســــَ َمُكْم َمْعلوَمٌة َو أَنـَْفاســــَ الَمُة فَإنَّ أ�َّ َو الســــَّ

ُموا َما يف اْيِديُكْم ِلَما َبْنيَ اْيِديُكمْ  ؛َمْكُشوَفٌةْ◌ َوَأْسَتارَُكْم َمْهُتوَكةٌ   .فَاتـَُّقوا اهللََّ َ� اْوِيل اْألَْلَباِب َو َقدِّ

َك َتْدنُو يف ُكلِّ يـَْوٍم َقْربََك َفَال  !!�ْبَن آَدمَ  ْم فإنََّك يف َهْدِم ُعْمِرَك َو ِمْن يـَْوٍم َخَرْجَت ِمْن َبْطِن أُمِّ تـََقدَّ
 َحّقاً َحّقاً ُحمَمٌَّد َعْبِدي َوَرُسوِيل. َ  هللاإالَّ  هإلٰ َال  ؛ِذي ُحيِْرُق نـَْفَسُه اِبلنَّاِر ِلَغْريِهِ َتُكْن َكاْخلَشِب الَّ 

ہو جس  کتےور ایمان والو! وه کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اس سے لوگوں کو کیوں
خود عمل نہیں  اور اس بات کا کیوں حکم دیتے ہو جس پر، وکرتے ہسے خود پرہیز نہیں 

اس مال کو کیوں جمع کر رہے ہو جس کو کھانے والے نہیں ہو، اور توبہ کو روزانہ  ۔کرتے ہو
 ؟۔کیوں ڻال رہے ہو، اور ہر سال کے بعد ایک نئے سال کا انتظار کیوں کر رہے ہو

 ان مل گئی ہے، یا تمھارے ہاتھ میں جہنم سے برائت کا پروانہ آ گیا ہے،کیا تمھیں موت سے ام
یا تمھارا جنت میں داخلہ یقینی ہو گیا ہے، یا تمھیں نعمتوں نے مہلت دے دی ہے اور لمبی لمبی 

 ۔امیدوں نے دھوکہ میں ڈال دیا ہے

خبردار! تمھیں صحت اور سالمتی دھوکہ میں نہ رکھے کہ تمھاری مدِت حیات معلوم ہے، اور 
ہوئے ہیں اور تمھارے پردے  تمھاری سانسیں گنی ہوئی ہیں اور تمھارے راز مالک پر کھلے

 ۔اس کے سامنے اڻھے ہوئے ہیں

عقل والو! هللا سے ڈرو، اور اپنے ہاتھ کی کمائی کو اپنے مستقبل کے لئے آگے بڑھا دو کہ 
تمھاری عمر کی عمارت گرتی جا رہی ہے اور پیدائش کے وقت سے آج تک کا ہر دن تمھیں 

 ۔موت سے قریب تر بنا رہا ہے

 ۔اطر اپنے کو جال لیتی ہےہو جاؤ جو دوسروں کی خڑی جیسے نہ اس لک

 ۔میرے عالوه کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمؐد میرے بنده اور رسول ہیں

  



 

 
ت
 ��� �ررب

ُتَك َحىتَّ َأْجَعَلَك َحّياً ال ؛إَال َأُموتُ  يٌّ حَ َأَ�  !َ�ْبَن آَدَم! َتِه َعمَّا َ�َيـْ  .َمتُوتُ ْعَمْل ِمبا أَمْرُتَك َوانـْ

يأَأَ� َمِلٌك َال  !!َ�ْبَن آَدمَ  ُتَك َحىتَّ ُزوُل ِإذا قـُْلُت ِلشـــــــــَ َتِه َعمَّا َ�َيـْ ِء ُكْن فـََيُكوُن أِطعِين ِفْيما أَمْرُتَك َوانـْ
 .ِء ُكْن فـََيُكونُ تـَُقوَل ِلَشي

ُس املََناِفِقْنيَ َو إْن َكاَن َظاِهُرك َمِليحًا َو إَذا َكاَن قـَْوُلَك َمِليحًا َو َعَمُلَك قَِبْيحًا َفأْنَت رَأْ  !!َ�ْبَن آَدمَ 
 .اَبِطُنَك قَِبيحاً فَأْنَت أْهَلُك اْهلَاِلِكْنيَ 

ال َيْدُخُل َجنَّيت إالَّ َمْن تـََواَضَع ِلَعَظَمِيت َو َقَطَع َ�َارَُه ِبذِْكِري َو َكفَّ َعِن الشََّهوات ِمْن  !!َ�ْبَن آَدمَ 
َصاَب َو ُيْكرِم اْلَيِتيَم َو َيُكوُن َلُه كاألِب الرَِّحيِم الَغرِْيَب َو يـَُواِسي الَفِقَري َو يـَْرَحُم اْلمُ  اِخيؤ يُـ  َ َأْجِلي و

ُتُه. ،َو ِلألرَاِمِل َكالزَّوِج الشَِّفيق ُتُه َوإْن َسأَلِين أْعطَيـْ  َفَمْن َكاَن َهِذِه ِصَفَتُه َيُكوُن إن َدَعاِين لَبـَّيـْ

تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور جس  ۔ه زنده ہوں جسے موت نہیں ہےو فرزند آدؑم! میں
چیز سے منع کر دوں گا اس سے پرہیز کرو گے تو تمھیں بھی وه زنده بنا دوں گا جسے موت 

 ۔نہ ہو گی

زوال نہیں ہے، اور جس چیز کو کہہ دیتا ہوں  کو فرزند آدؑم! میں وه سلطان ہوں جس کے ملک
تم بھی میرے امرونہی کی پابندی کرو تا کہ جس چیز سے کہہ دو کہ ہو جائے  ۔وه ہو جاتی ہے

 ۔وه ہو جائے

عمل قبیح ہے تو تم منافقین کے سردار ہو،  افرزند آدؑم! اگر تمھاری باتیں چاشنی والی اور تمھار
 ۔اور تمھارا ظاہر بہترین اور باطن بدترین ہے تو تم ہالکت  کے سب سے زیاده سزاوار ہو

عظمت کے سامنے سر د آدؑم! کوئی شخص جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے جب تک میری فرزن
نے دن کو میری یاد میں نہ گذارے، اپنے نفس کو خواہشات سے روک کر نہ اور اپ کائےھج نہ

موں کا سمجھے، اور مسکینوں سے ہمدردی نہ کرے اور یتی بوں کو اپنا بھائی نہرکھے اور غری
ہو  لئے ہمدرد شوہر جیسا نہاطر مہربان باپ جیسا اور بیواؤں کے ان کی خاحترام نہ کرے اور 

 ۔جائے



جو بھی دنیا میں ایسا کردار پیدا کر لے گا میں اس کی آواز پر لبیک کہوں گا اور اس کے 
 ۔مطالبات کو عطا کر دوں گا
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 َمَىت َو إَىل  بْيدٍ ِلعَ  ّالمٍ َكْم َتكُفروَنِين َو َلْسُت ِبظَ   یَو ِإلَ  ْنُسوَنِين تَـ ِإىل َكْم َتْشُكوَنِين َو ِإَىل َكْم  !َ�ْبَن آَدَم!
 بٌّ رَ َلُكم َجتَْحُدوَن بِِنْعَمِيت َو ِرْزُقُكْم َ�تِْيُكم يف ُكلِّ َيوٍم ِمْن ِعْنِدي َوإىل َمَىت َجتَْحُدوَن ِبُربوبِيَّيت َو لَْيَس 

ُتُم الطَِّبْيَب  َملْ َأْجُفُكمْ  وَ َغْريِي َو إَىل َمَىت َجتُْفوَنِين  َفَمْن َيْشِفيُكْم َعْن ُذنُوِبُكْم فـََقْد  بَداِنُكمْ ِأل َو ِإذا طََلبـْ
ٍم فـََقاَل َأ�َ  ؛ْم َقَضائيتُ َوَسِخط ْومتُْ َشكَ   ِبَشرِّ َو َلْسُت ِخبَْريٍ فـََقْد َو إَذا َملْ جيَِْد َأَحدُُكْم ُقوَت َثالَثَِة َأ�َّ

َو إذا َعِلم ِبَوْقِت الصََّالِة َو َملْ يـَْفرَْغ  ؛َو َمْن َمَنَع الزَّكاَة ِمْن َماِلِه فـََقِد اْسَتَخفَّ ِبِكتاِيب  ؛ِيت َجَحَد بِِنْعمَ 
َجَعَل  َو ِإذا قَاَل ِإنَّ اْخلَْريَ ِمْن ِعْنِدي َو الشَّرَّ ِمْن ِعْنِد اْبِلْيَس فـََقْد َجَحَد رُبُوبِيَِّيت وَ  ؛َهلَا فـََقْد َغَفَل َعّين 
 إْبِليَس َشرْيكاً ِيل.

یری شکایت کرو گے اور مجھے بھولے رہو گے، اور کب تک میرا مفرزند آدؑم! کب تک تم 
تم کب تک میری نعمتوں  ۔انکار کرتے رہو گے، جب کہ میں بندوں پر ظلم کرنے واال نہیں ہوں

 ۔کا انکار کرتے رہو گے، جب کہ روزانہ تمھارا رزق میری ہی طرف سے آ رہا ہے

اور کب تک میری پرورش کا انکار کرتے رہو گے جب کہ میرے عالوه کوئی دوسرا 
 ۔پروردگار نہیں ہے

 ۔کب تک مجھ پر ظلم کرتے رہو گے جب کہ میں نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے

 ےطبیب تالش بھی کر لو گے تو گناہوں سے شفا دینے واال کون ہے؟م بدن کے لئاگر ت

یاد رکھو اگر کسی کو  ۔ض ہوتے ہواتم مجھ سے شکوه کرتے ہو اور میرے فیصلوں سے نار
ہ دے کہ مجھ میں کوئی خیر نہیں ہے تو اس نے بھی میری ہیہ کوه لے اور تین دن روزی نہ م

 ۔نعمت کا انکار کیا ہے

جس نے زکٰوة ادا نہیں کی ہے اس نے میری کتاب کو معمولی تصور کر لیا ہے اور جس اور 
 ۔ہے گیا ہو نے وقت نماز جاننے کے بعد بھی اس کے لئے وقت نہیں نکاال وه مجھ سے غافل

اور اگر کسی کا خیال ہے کہ نعمتیں میرے اختیار میں ہیں اور مصیبتیں ابلیس کے بس میں ہیں 
 ۔وبیت کا انکار کر دیا ہے اور ابلیس کو میرا شریک خدائی بنا دیا ہےتو اس نے میری رب
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َو اْشُكْر ِيل َأِزْدَك َو اْستَـْغِفْر ِيل أْغِفْر َلَك َو أْدُعِين َأْسَتِجْب َلَك  ْع َأْرفـَْعكَ ضِ تـََواْصِربْ َو !إَ�ْبَن آَدَم!
َواْسأْلِين ُأْعِطَك َو َتَصدَّْق ِيل ُأاَبِرْك َلَك ِيف ِرْزِقَك َوِصْل َرِمحََك َأِزْد ِيف ُعْمِرَك َو أُْنِسي َأَجَلَك َو 

حَّةِ  ْطُلْب ِمينِّ اْلَعاِفَيَة ِبطُْولِ ا َمَة ِيف اْلَوْحَدِة َواإلْخَالَص ِيف اْلَورَِع َو الزُّْهَد ِىف التَّوبَِة  َو اْطُلِب السَّالَ الصِّ
.َو الِعَباَدَة ِيف الِعْلِم َو الِغَىن ِيف اْلَقَناَعةِ   

 َكثْـَرِة النَّوِم َو َكْيَف َبِع َو َكْيَف َتْطُلُب َجَالء اْلَقْلب َمعَ َكْيَف َتْطَمُع ِيف اْلِعَباَدِة َمَع الشَّ   !!َ�ْبَن آَدمَ 
ِتَقاِر اْلُفَقَراِء َتْطَمُع ِيف اْخلَْوِف ِمَن اهللَِّ تـََعاَىل َمَع َخْوِف اْلَفْقِر َو َكْيَف َتْطَمُع ِيف َمْرَضاِة اهللَِّ تـََعاَىل َمَع احْ 

 واْلَمَساِكني.

شکریہ ادا  میرا دوں اوریں تمھیں سربلند بنا فرزند آدؑم! صبر اور خاکساری اختیار کرو تاکہ م
مجھ سے معافی طلب کرو تاکہ میں گناہوں کو معاف کر  ۔کرو تاکہ نعمتوں میں اضافہ کر دوں

 ۔دوں، اور مجھ سے دعا کرو تاکہ میں قبول کروں اور مجھ سے سوال کرو تاکہ میں عطا کروں
اچھا برتاؤ کرو میری راه میں صدقہ دو تاکہ میں تمھیں برکت دوں، اور اپنے قرابتداروں سے 

 ۔تاکہ تمہاری زندگی بڑھا دوں اور موت کو ڻال دوں

تقوی  ۔مجھ سے طول صحت کے ساتھ عافیت طلب کرو اور تنہائی میں سالمتی کے طلبگار بنو
 ۔میں اخالص، توبہ میں زہد اور قناعت میں مالداری تالش کرو

نیند کی زیادتی کے ساتھ ں عبادت کی طمع کیوں رکھتے ہو، اور فرزند آدؑم! بھرے پیٹ می
فقیری کے خوف کیساتھ خوِف خدا کی امید کیوں رکھتے  ۔روشنی قلب کی توقع کیوں کرتے ہو

 کی توقع کیوں رکھتے ہو؟ الٰہیمساکین کو حقیر بنا کر مرضئ ہو، اور فقراء و 

  



 

 
ت
 اا�� �ررب

َب أْرَفُع ِمَن اَألَدِب َو َال ذَال َعْقَل َكالتَّْدِبْريِ َو َال َورََع َكاْلَكفِّ َعِن األَ  !!َ� أَيُّها النَّاسُ  ى َو َال َحســـــــــــَ
َالَة ِإّال َمَع  ِفْيَع َكالتـَّْوبَِة َو َال ِعَباَدَة َكالِعْلِم َو َال صــــــَ يَ شــــــَ ْربِ َو َال ِعَباَدة  ةِ اْخلَشــــــْ َو َال فـَْقَر إّال َمَع الصــــــَّ

 .يِق َو َال َقرِْيَن َأْزَيُن ِمَن اْلَعْقِل َو َال رَِفيَق َأْشَنيُ ِمَن اجلِْْهلِ َكالتَّوفِ 

َو َال تـَْغُفْل َعْن ِذْكِري  ؛ َو َيَدْيَك ِرْزقاً َو ِجْسَمَك رَاَحةً قـَْلَبَك ِغَىن  ْمَألُ تـََفرَّْغ ِلِعَباَدِيت َالَ  !!َ�ْبَن آَدمَ 
 قـَْلَبَك فـَْقراً َو َبَدَنَك تـََعباً َو َصْدَرَك َغمَّاً َو َمهَّاً َو ِجْسَمك ُسْقماً َو ُدنَياَك ُعْسَرًة. فََأْمَألُ 

انسانو! عقل جیسی کوئی تدبیر نہیں ہے اور اذیت و آزار سے ہاتھ روک لینے جیسا کوئی تقوٰی 
 ۔رش کرنے واال نہیں ہےادب سے بلند کوئی حسب نہیں ہے، اور توبہ جیسا کوئی سفا ۔نہیں ہے

صبر کے بغیر  ۔علم جیسی کوئی عبادت نہیں ہے اور خوِف خدا کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے
عقل سے زیاده  ۔فقیری میں کوئی حسن نہیں اور توفیق کے بغیر عبادت کا کوئی امکان نہیں ہے
 ۔خوبصورت کوئی ہمنشین نہیں ہے اور جہالت سے بدتر کوئی ساتھی نہیں ہے

د آدؑم! میری عبادت کے لئے وقت خالی کرو تاکہ میں تمھارے دل کو بےنیازی سے اور فرزن
تمھارے ہاتھ کو رزق سے بھر کر تمھارے جسم کو راحت دیدوں اور خبردار میری یاد سے 

کہ میں تمھارے دل کو فقیری سے اور بدن کو رنج و تعب سے اور سینہ کو ہم و ،غافل نہ ہونا 
 ۔کو کمزوری اور دنیا کو تنگدستی میں مبتال کر دوںغم سے بھر کر جسم  
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ُلو َأْخَباَرَك َوالِكَتاُب يـَْهِتُك َأْسَتاَرَك فَإذا أَ  اَْلَمْوتُ  !َ�ْبَن آَدَم! نـَْبَت َذنْباً ذْ َيْكِشُف َأْسَراَرَك َواْلِقَياَمُة تـَبـْ
َتُه َو إذا ُرزِْقَت ِرْزقاً َقِليًال َفَال تـَْنظُْر إَىل ِقلَِّتِه َو  ْنظُرْ َصِغرياً َفال تـَْنظُْر إَىل ِصَغرِِه َوَلِكن اُ  إَىل َمْن َعَصيـْ

 .ْنظُْر إَىل َمْن َرزََقكَ َلِكِن اُ 

َلِة الظَّْلَماءِ  !!َ�ْبَن آَدمَ  .َال أَتَمْن ِمْن َمْكِري فَإنَّ َمْكِري َأْخَفى ِمْن َدبِْيِب النَّْمِل َعلى الصََّفاِء يف اللَّيـْ  

ُتُم اْلَمَساِكَني أبَِْمواِلُكْم َو أَنـُْفِسُكْم َو َهْل َهْل َأدَّ  !!َ�ْبَن آَدمَ  ُتْم فـََراِئِضي َكما أمْرُتُكْم َوَهْل َواسيـْ يـْ
ُتْم ِإَىل َمْن َأَساَء ِإلَْيُكْم َو َهْل َعَفْوُمتْ َعمَّْن ظََلَمُكْم َو َهْل َوَصْلُتْم َمْن َقَطعَ  أَْنَصْفُتْم َمْن ُكْم َوهْل َأْحَسنـْ

ُتْم َأْوَالدَُكْم َو َهْل َسأْلُتُم الْعَلَماَء ِمْن َأْمِر ِديْ  َياُكمْ َخاَنُكْم َوَهْل َكلَّْمُتْم َمْن َهاَجرَُكْم َو َهْل َأدَّبـْ  ؛ِنُكْم َو ُدنـْ
ُلوِبُكْم َو َأْعَماِلُكْم َو أْرَضى ِمْنُكْم هِبِذِه فَِإّينِ َال أَْنظُُر إَىل ُصَورُِكْم َو َال ِإَىل َحماِسِنُكْم َو َلِكْن أَْنظُُر إَىل قُـ 

 اخلَِْصال.

فرزند آدؑم! موت تمھارے راز کھول دے گی اور قیامت تمھاری خبروں کو آشکار کر دے گی 
لٰہذا اگر کوئی گناه صغیره بھی کرو تو اس  ۔اور نامہ عمل تمھارے پردوں کو چاک کر دے گا

اور اگر مختصر رزق  ۔بلکہ اسے دیکھو جس کا گناه کیا ہے کے چھوڻے ہونے پر نگاه نہ کرو
 ۔بھی مل جائے تو اس کی قلّت کو مت دیکھو بلکہ اس پر نگاه کرو جس نے دیا ہے

فرزند آدؑم! ہماری تدبیِر عذاب سے مطمئن نہ ہو جانا کہ ہماری تدبیر اندھیری رات میں چکنے 
 ۔پتھر پر چیونڻی کی رفتار سے زیاده مخفی ہے

ند آدؑم! کیا تم نے ہمارے فرائض کو اس طرح ادا کر دیا ہے جیسے ہم نے حکم دیا تھا اور فرز
بوں سے ہمدردی کی ہے اور کیا برائی کرنے والوں کے ساتھ یکیا اپنے جان و مال سے غر

اچھا برتاؤ کیا ہے اور کیا ظلم کرنے والوں کو معاف کیا ہے اور کیا قطع تعلق کرنے والوں 
ھے ہیں اور کیا خیانت کرنے والوں کے ساتھ انصاف کیا ہے اور کیا ترک کالم سے تعلقات رک

کرنے والوں کے ساتھ کالم جاری رکھا ہے اور کیا اپنی اوالد کو ادب سکھایا ہے اور کیا دین و 
 دنیا کے بارے میں علماء سے سوال کیا ہے؟

میں تمھارے دلوں کو اور  ۔یاد رکھو! میں تمھاری شکل اور خوبصورتی کو نہیں دیکھتا ہوں
 ۔اعمال کو دیکھتا ہوں اور پھر انھیں خصلتوں کی بنا پر راضی ہوتا ہوں
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يِع خْلِقي فَإْن َوَجْدَت  ُف ْصر ازَّ ِإلَْيَك ِمْن نـَْفِسَك فَ َأعَ  اً دَ حَ أَ َ�ْبَن آَدَم! اْنظُْر إَىل نـَْفِسَك َوإَىل مجَِ
ِإالَّ فَأكِرْم نـَْفَسَك اِبلتـَّْوبَِة َو الَعَمِل الصَّاِلِح ِإْن كاَنْت َعَلْيَك َعزِيَزًة، َ� أَيـَُّها الَِّذيَن َكَراَمَتَك ِإلَْيِه َو 

 يـَْوِم اْحلَاقَِّة التـََّغاُبِن وَ آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اهللَِّ َعَلْيُكْم َو اتـَُّقوا اهللََّ قـَْبَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َو يـَْوِم الَواِقَعِة َو يـَْوِم 
يَـْعَتِذُروَن َو يـَْوِم الطَّامَِّة، َو يَـ  ْوِم الصَّاخَِّة َو َو يـَْوٍم كاَن ِمْقَدارُُه َمخِْسْنيَ أَْلَف َسَنٍة َو يـَْوٍم َال يـُْؤَذُن َهلُْم فـَ

َمِة َو يـَْوِم الزَّْلَزَلِة َو يـَْوِم الَقارَِعِة، يـَْوٍم َعُبوٍس قمَطرِيٍر َو يـَْوٍم ّال َمتِْلُك نـَْفٌس لِنَـْفٍس َشْيئاً َو يـَْوِم الدَّمدَ 
َال َتُكونُوا َكالَِّذْيَن فَاتـَُّقوا اهللََّ لِيَـْوِم َمَواِقِع اْجلَِباِل قـَْبَل الصَّْيَحِة َوالّزِْلَزاِل ِإَذا َشاَب ِمْن َهْوِلِه اْألَْطَفاُل َو 

َنا. ْعَنا َوَعَصيـْ  قَاُلوا مسَِ

اگر کسی کو اپنے سے  ۔اور میری دیگر مخلوقات پر نگاه کر کے دیکھو فرزند آدؑم! اپنے نفس
زیاده صاحب عزت دیکھو تو اس کا احترام کرو، ورنہ خود اپنے نفس کا احترام کرو لیکن توبہ 

 !۔ر عمل صالح کے ساتھوا

ایمان والو! هللا کی نعمت کو یاد کرو اور اس کا خوف پیدا کرو قیامت کے دن سے پہلے اور اس 
عہ کا دن ہے، خساره کا دن ہے، عذاب برحق کا دن ہے، جس کی مقدار قدن سے پہلے جو وا

پچاس ہزار سال کے برابر ہے، جس دن کسی کو بولنے کی تاب نہ ہوگی اور معذرت کی 
وه عظیم مصیبت کا دن ہو گا، چیخ پکار کا دن ہو گا، اس دن کوئی کسی کے  ۔اجازت نہ ہو گی

 ۔کت کا دن ہو گا، زلزلہ کا دن ہو گا، کھڑکھڑانے والی مصیبت کا دن ہو گاوه ہال ۔کام نہ آئے گا

 ۔هللا سے ڈرو اس دن کے بارے میں جب پہاڑ گر پڑیں گے، صور اسرافیل اور زلزلہ سے پہلے
 ۔جس دن کے ہول سے بچے بوڑے ہو جائیں گے

گر نافرمانی کی ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جن کا کہنا ہے کہ ہم نے سن لیا تھا م ،خبردار
 ۔تھی



 
ت
باا�� �ررب  ت

ِمي أْلَوا�ً َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اهللَّ ِذكراً كِثريًا، َ� ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن َ� َصاِحَب البَـَياِن اْمسَِع َكَال 
َنَك  ُ اْلَمِلُك الّدّ�ُن لَْيَس بـَْيِين َو بـَيـْ ْر آِكَل الرِّاَب َو الَعاقَّ ِلَواِلَدْيِه ِبَغَضِب أْلَوا�ً ِإّينِ َأ� اهللَّ تـَْرُمجَاٌن، َبشِّ

ْلِبَك َو ُسْقماً ِيف َبَدِنَك َأْو ِحرْ  َما�ً ِيف الرَّمحِن َو ُمَقطََّعاِت النِّريَاِن، َ�ْبَن آَدَم ِإَذا َوَجْدَت َقَساَوًة ِيف قـَ
ْلُبَك َو ّال َيْسَتِقيُم قـَْلُبَك َحىتَّ َ�ْبَن آَدَم َال َيْسَتِقيُم  ِرْزِقَك. فَاْعَلمْ  ِديـُْنَك َحىتَّ َيْسَتِقيَم ِلَساُنَك َو قـَ

َو َيْسَتِقيَم ِلَساُنَك َو َال َيْسَتِقيُم ِلَساُنَك َحىتَّ َتْسَتْحِيي ِمْن رَبَِّك، َو ِإَذا َنَظْرَت ِإَىل ُعُيوِب النَّاِس 
طَاَن َو َأْغَضْبَت الرَّمحَن، َ�ْبَن آَدَم ِلَساُنَك َأَسٌد إْن َأْطَلْقَتُه َأْهَلَكَك َنِسْيَت ُعُيوَبَك فـََقْد َأْرَضْيت الشَّيْ 

 َو َهَالُكَك ِيف َطَرِف لَسانك.

 ۔ایمان والو! هللا کو بہت یاد کیا کرو

اے موسٰیؑ بن عمران! اے صاحب بیان، میرے مختلف قسم کے بیانات کو سنو! میں جزا دینے 
 ۔میرے اور تمھارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہے واال حاکم ہوں اور

غضب اور جہنم کی آگ کی  کے ر ماں باپ کی نافرمان اوالد کو هللاودیکھو! سود کھانے والے ا
 ۔خبر سنا دو

فرزند آدؑم! جب اپنے دل میں سختی، بدن میں بیماری اور روزی میں محرومی دیکھو تو سمجھ 
 ۔حصہ لیا ہےلو کہ تم نے غیر ضروری باتوں میں 

ہو سکتا ہے جب تک دل سیدھا نہ ہو اور دل سیدھا نہیں ہو سکتا ہے  اوالد آدؑم! دین درست نہیں
جب تک زبان درست نہ ہو اور زبان پر قابو نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے پروردگار سے 

 ۔شرم نہ کرو

سمجھ لو کہ تم دیکھو جب تم لوگوں کے عیوب پر نگاه کرو اور اپنے عیوب کو بھول جاؤ تو 
 ۔کو ناراض کیا ہے رحماننے شیطان کو خوش کیا ہے اور 

فرزند آدؑم! تیری زبان ایک درنده شیر کے مانند ہے کہ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا تو تجھے ہالک 
  ۔کر دے گی کہ انسان کی ہالکت اس کی نوِک زبان سے وابستہ ہے
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ُذوُه َعُدّواً  ِفيِه ِإَىل اهللَِّ تـََعاَىل  ُحتَْشرُونَ  ِلْليَـْوم الَِّذي ْعَمُلواافَ َ�ْبَن آَدَم! ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبْنيٌ فَاختَِّ
َوُتْسأَُلوَن َعمَّا تـَْعَمُلوَن ِسّراً الِكَتاَب َحْرفاً َحْرفاً  ْونَ ئَوتـَْقرَ فـَْوجاً فـَْوجاً. َوَتِقُفوَن َبْنيَ َيَدي اهللَِّ َصّفاً َصّفاً 

اُكْم ِمَن اهللَِّ َوْعداً َوَجْهراً، مثَُّ ُيَساُق اْلُمتـَُّقوَن ِإَىل اْجلَِناِن َوْفداً َوْفداً َواْلُمْجرُِموَن ِإَىل َجَهنََّم ِوْرداً ِوْرداً َكفَ 
 ِفيما َال يـَْعِنيَك،  كلَّْمتَ تَو َوِعيدًا، أَنََّك 

، َو  َفأعرُِفوِين، َو َأَ� اْلُمْنِعُم فَاْشُكُروِين، َو َأَ� الَغفَّاُر فاْستَـْغِفُروِين َو َأَ� اْلَمْقُصوُد َفاْقِصُدوِين فَأ� اهللَُّ 
 َأَ� اْلَعاِملُ اِبلسَّرائِِر فَاْحَذُروِين.

کام  لئے اور اس دن کے ۔، اسے اپنا دشمن قرار دواوالد آدم! شیطان تمھارا کھال ہوا دشمن ہے
رگاه میں پیش کئے جاؤ گے اور اس کے سامنے صف اگروه در گروه مالک کی ب کرو جس دن

باندھ کر کھڑے ہو گے اور اپنے نامہ اعمال کا ایک ایک حرف پڑھو گے، اور ظاہر و باطن 
 ۔جو بھی عمل کیا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا

لک کی بارگاه میں حاضر کئے جائیں گے اور اس کے بعد پرہیزگار افراد گروه در گروه ما
هللا کی طرف سے وعده و وعید کے لئے یہی بات  ۔مجرم افراد جہنم میں پھینک دئے جائیں گے

 ۔کافی ہے

میں غفّار ہوں مجھ سے بخشش  ۔میں محسن ہوں میرا شکریہ ادا کرو ۔میں هللا ہوں مجھے پہچانو
میں مقصود و مطلوب ہوں میرا اراده کرو، اور میں ظاہر و باطن کا جاننے واال ہوں  ۔طلب کرو

 !۔لٰہذا مجھ سے ڈرو
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ِط َال إلَه ِإالَّ ُهَو  ُ أَنَُّه َال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َو اْلَمَالِئَكُة َو ُأوُلوا الِعْلِم قَاِئماً اِبْلِقســــــْ ِهَد اهللَّ ُم ِإنَّ الَعزِيُز اْحلَِكيشــــــَ
يَن ِعْنَد اهللَِّ  ْر ُكلَّ الدِّ َجنَا  هُ عَ طَافَأَ ِء َهاِلٌك َخاِسٌر َو َمْن َعَرَف اهللََّ اِبْجلَنَِّة َو ُكلُّ ُمِسي ِسنٍ حم اْإلْسَالُم َبشِّ

ِلَم َو  اُه ســـــَ ْيطَاَن فـََعصـــــَ َعَرَف اْحلقَّ فَاتـَّبَـَعُه َأِمَن َو َمْن َعَرَف اْلباِطَل فَاتـَّقاُه فَاَز َو  نمَ َو َمْن َعَرَف الشـــــَّ
اُء َو إلَيْ  َل إنَّ اهللََّ يـَْهِدي َمْن َيشــــــَ ها َخَلَص َو َمْن َعَرَف اآلِخَرَة َفطََلبَـَها َوصــــــَ نْيا فـََرَفضــــــَ ِه َمْن َعَرَف الدُّ

 تـُْقَلُبوَن،

ُ تـََعاَىل َقْد َتَكفََّل َلَك ِبِرْزِقَك َفطُوُل اْهِتماِمَك ِلماَذا، َوإَذا كاَن اخلَْلُق ِمينِّ َحقَّاً  !!َ�ْبَن آَدمَ  إَذا كاَن اهللَّ
َراِط  َعُدوَّاً فَاْلُبْخُل ِلماذا َو ِإذا َكاَن اْبِليُس  ِيل فَاْلَغْفَلُة ِلماذا َو ِإذا كاَن احلَِْساُب َو اْلُمُروُر على الصِّ

 يف قَّا َفَجْمُع اْلَماِل ِلماَذا َو إْن َكاَن ِعَقاُب اهللَِّ حقَّاً فَاْلَمْعِصَيُة ِلماَذا َو إْن كاَن ثـََواُب اهللَِّ تـََعاَىل حَ 
َعلى َما  واأَتسَ  اليِلكَ ٍء ِبَقَضاِئي َو َقَدِري فَاْجلَْزُع ِلماَذا اْجلَنَِّة َحقَّا َفاالسِرتاَحُة ِلَماَذا َو ِإْن َكاَن ُكلُّ َشيْ 

 فَاَتُكْم َو َال تـَْفَرُحوا ِمبا آتِيُكْم.

هللا خود گواه ہے کہ اس کے عالوه کوئی معبود نہیں ہے اور اس کے مالئکہ اور عدل کے ساتھ 
 ۔قیام کرنے والے اہل علم بھی اس کی توحید کے گواه ہیں

نزدیک صرف  بیشک اس خدائے عزیز و حکیم کے عالوه کوئی خدا نہیں ہے اور دین اس کے
 ۔اسالم ہے

ساره کی خبر سنا دو، اور بدکرداروں کو ہالکت اور خنیک کرداروں کو جنت کی بشارت دے 
 ۔دو

جو هللا کو پہچان کر اس کی اطاعت کرے گا وه نجات پائے گا اور جو شیطان کو پہچان کر اس 
 ۔کی نافرمانی کرے گا وه سالمت ره جائے  گا

کرنے واال محفوظ ہے، اور باطل کو پہچان کر اس سے الگ حق کو پہچان کر اس کا اتباع 
دنیا کو پہچان کر اسے ترک کر دینے واال چھڻکارا پا جائے گا، اور  ۔رہنے واال کامیاب ہے

 ۔ک پہنچ جائے گان کر اس کا طلب کرنے واال مقصد تآخرت کو پہچا



 ۔کی بارگاه میں جانا ہے دیتا ہے اور تم سب کو پلٹ کر اسی هللا جسے چاہتا ہے منزل تک پہنچا

فرزند آدؑم! جب خدا نے تیرے رزق کی ضمانت لے لی ہے تو اسقدر طویل اہتمام کیوں ہے؟ اور 
جب خرچ کی تالفی برحق ہے تو بخل کرنے کا سبب کیا ہے؟ جب ابلیس تیرا دشمن ہے تو پھر 

ے کا رنا برحق ہے تو مال جمع کرنسے گز یہ غفلت کیوں ہے؟ اور جب حساب اور صراط
جب عذاب الٰہی برحق ہے تو معصیت کا جواز کیا ہے؟ اور جب ثواب خدا طے  سبب کیا ہے؟

شده ہے تو آرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور جب ہر شے کا تعلق میرے فیصلوں سے ہے تو یہ 
 فریاد کیوں ہے؟

بات تو جب ہے کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس 
 ۔پر اکڑ نہ جاؤ
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ِد السَّ أْكِثْر ِمَن الزَّاِد فَإنَّ الطَّرِْيَق بَ  !َ�ْبَن آَدَم! فإنَّ الَبْحَر َعِميٌق َعِميٌق َو َخفِِّف  يَنةَ فِعيٌد بَِعيٌد َوَجدِّ
راَط دِقيٌق َدِقيٌق َو َأْخِلِص اْلَعَمَل فَإنَّ النَّاِقَد َبِصٌري َبِصٌري َو أخِّ  ْر نـَْوَمَك ِإَىل اْلَقْربِ َو اْحلَْمَل فَإنَّ الصِّ

اآلِخَرِة َو َلّذَتَك إَىل اْحلُوِر اْلِعِني َو ُكْن يل َأُكْن َفْخَرَك ِإَىل اْلِمْيزاِن َو َشْهَوَتَك إَىل اْجلَنَِّة َو رَاَحَتَك ِإَىل 
نْيا َو تـَبَـعَّْد َعِن النَّاِر لِبـُْغِض الُفّجاِر َو ُحبِّ األَبـَْراِر فَإنَّ اهللََّ   َال ُيِضيُع َلَك َو تـََقرَّْب ِإَيلَّ ابسِتهانَِة الدُّ

 َأْجَر اْلُمْحِسِنْنيَ.

راہم کرو کہ راستہ بہت دور کا ہے، اور کشتی کو درست رکھو کہ فرزند آدؑم! زاد راه زیاده ف
کا رکھو کہ صراط بہت باریک ہے اور عمل کو خالص رکھو لبوجھ کو ہ ۔سمندر بہت گہرا ہے

 ۔کہ پرکھنے واال بہت باریک نظر رکھنے واال ہے

خواہشات کو  اپنی ۔ساب کے لئے اڻھا رکھوکے لئے اور اپنے فخر کو میزاِن ح اپنی نیند کو قبر
کو آخرت کے لئے اور اپنی لذت کو حورالعین کے لئے اڻھا کے  احتاپنی رجنت کے لئے اور 

 ۔رکھو

دنیا کو حقیر سمجھ کر مجھ سے قریب ہو جاؤ اور  ۔تم میرے ہو جاؤ تاکہ میں تمھارا ہو جاؤں
فاسقوں سے نفرت اور نیک کرداروں سے محبت کر کے جہنم سے دور ہو جاؤ کہ هللا نیک 

 ۔عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے
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ْمِس َو الرَّْمَضاء َو ِإنَّ َجَهنََّم َهلَا َسْبُع طَبَـَقاِت   !َ� َبِين آَدَم! ُتْم َجتَْزُعوَن ِمْن َحرِّ الشَّ َكيَف تـَْعُصوين َو أَنـْ
َها بـَْعضــــاً َو  َها ِنْريَاٌن أَتُْكُل بـَْعضــــُ ُعوَن أَْلَف  ِمْنهُ  ُكلٍّ يف  ِفيـْ بـْ ُعوَن أَْلَف  دٍ َواســــَ بـْ ِمَن النَّاِر َو يف ُكلِّ َواٍد ســــَ

ُعوَن أَْلَف قَ شـــُ  بـْ َنٍة ســـَ َنٍة ِمَن الّناِر َو يف ُكلِّ َمِديـْ ُعوَن أَْلَف َمِديـْ بـْ ْعَبٍة ســـَ ٍر ِمَن ْعَبٍة ِمَن الّناِر َو يف ُكلِّ شـــُ صـــْ
ُعوَن أَْلَف َداٍر ِمَن النَّاِر َو يف ُكلِّ َداٍر أَْلَف بـَْيٍت ِمَن الّناِر َو يف   بـْ ٍر ســـــــــــَ ٍت بـَيْ  کلالّناِر َو يف ُكلِّ َقصـــــــــــْ

ُعوَن  بـْ ُعوَن أَْلَف اتبوٍت ِمَن النَّاِر َو يف ُكلِّ اتبُوِت ســــَ بـْ ُعوَن أَْلَف بِْئٍر ِمَن النَّاِر َو يف ُكلِّ بِْئٍر ســــَ بـْ أَْلَف ســــَ
ُعوَن أَْلَف َوَتٍد ِمَن النَّاِر َمَع ُكلِّ  بـْ َجَرٍة ســَ َجَرٍة ِمَن الزَّقُّوِم َوَحتَْت ُكلِّ شــَ ُعوَن أَ  دٍ َوتَّ شــَ بـْ َلٍة ِمَن ســَ ْلســِ ْلَف ســِ

ُعوَن أَْلَف االنَّ  بـْ ُعوَن أَْلَف ثـُْعَباٍن ِمَن الّناِر َوطُوُل ُكلِّ ثـُْعَباٍن ســـَ بـْ َلٍة ســـَ ْلســـِ َو يف َجْوِف  اعٍ ذر ِر َو يف ُكلِّ ســـِ
ُعوَن أَْلَف  مِّ الســــَّ ُكلِّ ثـُْعباٍن َحبٌْر ِمَن  بـْ ُعوَن أَْلَف َعْقَرٍب ِمَن الّناِر َو ِلُكلِّ َعْقَرٍب ســــَ بـْ َها ســــَ وِد َو ِفيـْ اَألســــْ

ُعوَن أَْلفَ  بـْ ُعوَن أَْلَف فـََقارٍَة َو يف ُكّل فـََقارٍَة ســـــــــَ بـْ مِّ  ْطلٍ ر  َذنٍب ِمَن الّناِر َوطُْوُل ُكّل َذنٍب ســـــــــَ ِمَن الســـــــــّ
ي َأْحِلُف َو  وٍر َو البَـْيِت  بٍ ِكَتاالطوِر َو  اَألْمخَِر فَِبنَـْفســــــــِ طُوٍر يف َرقِّ مْنشــــــــُ ْقِف  ورِ مُ عاْلمَ َمســــــــْ َو الســــــــَّ
 .اْلَمْرُفوِع واْلَبْحر اْلَمْسُجورِ 

َما َخَلِقُت َهِذِه الّنْريان ِإالَّ ِلُكلِّ َكاِفٍر َو خبَِيِل َو َمنّاٍم َو َعاٍق ِلوالَدْيه َو َماِنِع الزّكاِة َو  !!َ� ْبَن آَدمَ 
ِكِل الرِّاب َو الّزاِين َو َجاِمع اْحلََراِم َو َ�ِسي الُقرآِن َو مؤِذي اجلِْْريَاِن إالَّ َمْن اَتَب َو آَمَن َو َعمل آ

َرا َفٌة َوالسَّفُر بَعيدة واحلِْْمُل ثَِقيٌل َو الصِّ  ُط َدِقيقُ َصاِحلاً فَاْرَمحُوا أنـُْفَسُكْم َ� َعِبيِدي فَإنَّ اْألَْبَداَن َضِعيـْ
 ۔رب العاَلمني يَوالنَّاُر لظى َواْلُمَناِدي إسرافيُل والَقاضِ 

و جب کہ آفتاب کی گرمی اور ی نافرمانی کی جرأت کس طرح کرتے ہاے اوالد آدؑم! تم میر
 ۔ریت کی تپش سے بھی گھبرا جاتے ہو

کو کھا جاتی  دوسرے ایکیاد رکھو جہنم کے سات طبقات ہیں اور ان میں ایسی آگ ہے جو 
 ۔ہے



ہزار شعبے ہیں، اور ہر   ٧٠ہزار وادیاں ہیں اور ہر وادی میں آگ کے  ٧٠جہنم کے ہر طبقہ میں 
ہزار قصر ہیں، اور ہر قصر  ٧٠ہزار شہر ہیں، اور ہر شہر میں آگ کے  ٧٠شعبے میں آگ کے 

ہزار کمرے ہیں اور ہر کمره میں  ٧٠ہزار مکانات ہیں اور ہر مکان میں آگ کے  ٧٠میں آگ کے 
ہزار صندوق ہیں اور ہر صندوق میں  ٧٠ر کنویں میں آگ کے ہزار کنویں ہیں، اور ہ ٧٠کے آگ 

ہزار میخیں  ہیں اور ہر میخ  ٧٠ہزار درخت ہیں اور ہر درخت  کے نیچے آگ کی  ٧٠آگ کے 
ہزار سانپ لپڻے ہوئے ہیں، اور ہر  ٧٠ہزار زنجیریں ہیں اور ہر زنجیر میں  ٧٠کے ساتھ آگ کی

ر سانپ کے پیٹ میں سیاه زہر کا ایک سمندر ہے جس ہزار ہاتھ کی ہے اور ہ ٧٠لمبائی  سانپ کی
کی لمبائی  (ڈنک)ہیں اور ہر ُدم(ڈنک)ُدم ہزار  ٧٠ہزار بّچھو ہیں اور ہر بّچھو کی آگ کی  ٧٠میں 
 ۔سرخ زہر ہے رطل زارہ ٧٠برابر ہے، اور ہر فقاره میں  ہزار فقاره (ریڑھ کی ہڈی) کے ٧٠

اپنی ذات اقدس، کوه طور اور اس کتاب مسطور کی قسم کھا کر کہتا ہوں جسے کشاده کاغذ میں 
پر لکھا گیا ہے، اور بیت معمور، بلند ترین آسمان اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم کہ میں نے 
یہ ساری سزا کافر، کنجوس، چغل خور، والدین کے نافرمان، زکٰوة نہ دینے والے، سود کھانے 

ت دینے ا کار، حرام جمع کرنے والے، قرآن کو بھال دینے والے  اور ہمسایہ کو اذیوالے، زن
 ۔عالوه ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ۔ہے کیوالے افراد کے لئے جمع 

سفر بہت طوالنی ہے، بوجھ  ۔اپنے نفسوں پر رحم کرو، کہ تمھارے بدن بہت کمزور ہیں ،لٰہذا
آواز دینے والے اسرافیل ہیں اور  ۔ہے ہوئی ستہ بہت باریک ہے، آگ بھڑکتیبہت بھاری ہے، را

 ۔فیصلہ کرنے واال رب العالمین ہے

  



 
ت
 ��� �ررب

َا   !!َ� أيـَُّها النَّاسُ  َيا فَإ�َّ نـْ ُتْم يف الدُّ ُتْم َو َرِضيـْ َقِطَعٌة فَإنَّ ِعْنِدي  ةٌ نِيَ فَاَكْيَف َرِغبـْ َونَِعْيُمَها زَائَِلٌة َو َحَياهُتَا ُمنـْ
ُعوَن أَْلَف َرْوَضِة ِمَن الزَّْعَفَراِن، َو كُ  ُعوَن ِلْلُمِطْيِعْنيَ اْجلَِناَن أِبَبـَْواهِبَا الثَّمانَِيِة يف ُكلِّ َجنَِّة َسبـْ ّل َرْوَضٍة َسبـْ

ُعوَن أَْلَف َقْصٍر ِمَن الَياُقوِت، َو يف ُكّل َقصٍر أَْلَف َمِديَنٍة ِمَن اللُّؤُلوء واْلَمرجَ  اِن، َو يف ُكلِّ َمِديَنة َسبـْ
ُعؤ  ُعوَن أَْلَف بـَْيِت ِمَن الذََّهِب، َو يف ُكلِّ بـَْيٍت َسبـْ ُعوَن أْلَف َداِر ِمَن الزَّبـَْرجِد، َو يف ُكلِّ َداِر َسبـْ َن َسبـْ

ُعوَن أَْلَف  أَْلَف دُكَّاٍن ِمَن الِفضَِّة، َو يف ُكلِّ  ُعوَن أَْلَف َماِئَدٍة َو َعلى ُكلِّ َماِئَدٍة َسبـْ ِمَن  َصْبَحةٍ دُكَّاِن َسبـْ
ُعوَن أَّلَف َسرِ  ُعوَن أَْلَف َلْوِن ِمَن الطََّعاِم، َو َعلى َحْوِل ُكلِّ دُكَّاٍن َسبـْ يٍر اْجلَْوَهِر، َو يف ُكلِّ َصْفَحٍة َسبـْ

َباِج َواإلْسَتْربَِق، َو َعلى ِمَن الذََّهِب اَألْمحَِر، َوَعلى   يـْ ُعوَن أَْلَف ِفَراٍش ِمَن اْحلَرِيِر َو الدِّ ُكلِّ َسرِيٍر َسبـْ
ُعوَن أَْلَف َ�ٍْر ِمْن َماِء اْحلَيَـَواِن واللََّنبِ واْخلَْمِر واْلَعَسِل اْلُمَصفَّى، َو يف ُكلِّ   َ�ِْر َحْوِل ُكلِّ َسرِيٍر َسبـْ

ُعوَن أَْلَف َلْوِن مِ  ُعوَن أَْلَف َخْيَمٍة ِمَن اَألْرَغَواِن، َويف ُكلِّ َخْيَمٍة  َمارِ لثِّ اَن َسبـْ َو َكَذِلَك يف ُكلِّ بَيٍت َسبـْ
ُعوَن أَلْ  ُعوَن أَْلَف َحْورَاء ِمَن اْحلُْوِر الِعْنيِ َبْنيَ َيَديها َسبـْ ُعوَن أَْلَف ِفَراٍش، َوَعلى ُكلِّ ِفَراٍش َسبـْ َف َسبـْ

َفةٍ َوصِ  ُنَّ   يـْ ُعوَن أَْلَف قـُبَِّة ِمَن اْلَكاُفوِر، َكأ�َّ  بـَْيٌض َمْكُنوٌن، َو َعلى رَْأِس ُكلِّ َقْصٍر ِمْن تِْلَك اْلُقُصوِر َسبـْ
َعْت َو َال َخَطَر عَ  ُعوَن أَْلَف َهِديٍَّة ِمَن الرَّمحِن الَّيت َال َعْنيٌ رََأْت َو َال أُذٌن مسَِ لى قـَْلِب َو يف ُكلِّ قـُبٍَّة َسبـْ

َء ِمبَا َكانُوا َوفَاِكَهٍة ِممَّا يـََتَخريُوَن َوَحلِْم َطْريٍ ِممَّا َيْشتَـُهوَن َو ُحوٌر ِعْنيٌ َكأْمثَاِل اللُّْؤُلوِء اْلَمْكُنوِن َجَزا َبَشرٍ 
َيُصوُموَن َو َال  يـَْعَمُلوَن َو َال َميُوتُوَن َو َال يـَْبُكوَن َو َال َحيَْزنُوَن َو َال يـَْهَرُموَن َو َال يـَتَـَعبَُّدوَن َو َال 

َها  وُلونَ يَ َو َال ُيَصلُّوَن َو َال َميَْرُضوَن  َها َنَصٌب َو َما ُهْم ِمنـْ َو َال يـَتَـَغوَّطُوَن َو َال يـَْنُموَن َو َال َميَسَُّهْم ِفيـْ
نـَْيا َواْلَقَناَعِة ا اِبلصََّدَقِة هُلبفـَْلَيطْ ِجْنيَ، َفَمْن طََلَب ِرَضاِئي َو َداَر َكَراَمِيت َو َجواِري رَ ِمبُخْ  واالسِتَهانَِة اِبلدُّ

 َو ُعَزيـٌْر َعْبَداِن ِمْن ِعَباِدي َو َرُسوَالِن ِمْن ُرُسِلي. یٰ ْيسعِ اِبلَقِلْيِل َشِهدت نـَْفِسي أْن َال ِإلَه إالَّ َأَ� َو 

اے لوگو! تم دنیا کی طرف کس طرح راغب ہو گئے اور اس سے کس طرح خوش ہو گئے جب 
 ۔والی اور اسکی زندگی ختم ہونے والی ہے ونےہہونے والی، اس کی نعمتیں زائل ا کہ وه فن



 ٧٠ہر جنت میں زعفران کے  ۔ہمارے پاس اطاعت گذاروں کے لئے آڻھ دروازوں والی جنتیں ہیں
ہزار شہر ہیں، اور ہر شہر میں یاقوت  ٧٠ہزار باغات ہیں اور ہر باغ میں لولؤ و مرجان کے 

اور ہر مکان میں  مکانات ہیں ہزار ٧٠ہزار قصر ہیں اور ہر قصر میں زمّرد کے  ٧٠کے 
یں اور ہر مرکز ہزار مرکز ہ ٧٠ہزار کمرے ہیں، اور ہر کمره میں چاندی کے  ٧٠سونے کے 

ہزار کشتیاں ہیں اور ہر  ٧٠وان ہیں، اور ہر دسترخوان پر جواہرات کی ہزار دسترخ ٧٠میں 
ہزار سرخ سونے کے تخت  ٧٠ہزار قسم کے کھانے ہیں، اور ہر مرکز کے گرد  ٧٠کشتی میں 

ہزار آب حیات،  ٧٠ہزار بستر ہیں اور ہر تخت کے گرد  ٧٠کے  دیبا ہیں اور ہر تخت پر ریشم و
 ۔ہزار قسم کے پھل ہیں ٧٠دودھ، شراب اور شہد کی نہریں جاری ہیں اور ہر نہر میں 

ہزار  ٧٠ہزار کافوری رنگ کے خیمے ہیں اور ہر خیمہ میں  ٧٠اور اسی طرح ہر گھر میں 
ہزار  ٧٠ہزار کشاده چشم حوریں ہیں اور ہر حور کے سامنے  ٧٠بستر ہیں اور ہر بستر پر 

 ۔کنیزیں ہیں جیسے سفید انڈے

 ٧٠میں پروردگار کے وه  ہیں اور ہر قبہ قبے ہزار کافور کے ٧٠محل کے اوپر اس کے بعد ہر 
جنھیں نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ُسنا ہے اور نہ کسی کے خیال میں  ہیں ہزار ہدیہ

 ۔آیا ہے

اور پرندوں کا گوشت ہے جس کی وه خواہش  ۔پھر وه میوے ہیں جنھیں وه پسند کرتے ہیں
رکھتے ہیں اور کشاده چشم حوریں ہیں جو سربستہ موتیوں کی طرح چمکدار ہیں اور یہ نیک 

عمل کرنے والوں کا بدلہ ہے، جو نہ مریں گے، نہ روئیں گے، نہ رنجیده ہوں گے، نہ بوڑھے 
گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ ہوں گے، نہ وہاں عبادت کریں گے، نہ وہاں روزه و نماز کریں 

وہاں سے نکالے جائیں  ، نہ انھیں رنج و غم ہو گا اور نہپیشاب پاخانہ کریں گے، نہ سوئیں گے
 ۔گے

 چاہتا ہے اسے چاہئے بننا ور میرا ہمسایہلٰہذا جو شخص میری رضا، میری کرامت کی منزل ا
کہ اس مرتبہ کو صدقہ کے ذریعہ، دنیا کو حقیر سمجھ کر اور تھوڑے سے مال پر قناعت کر 

 ۔کے حاصل کر لے

عیسٰی اور ُعزیر  ۔میں خود اپنی ذات کے لئے گواه ہوں کہ میرے عالوه کوئی خدا نہیں ہے
 ۔دونوں میرے بندے اور میرے رسولوں میں سے رسول ہیں



 
ت
 اا��� �ررب

َلْيَت َو َما  !َ�ْبَن آَدَم! َت َفأَبـْ ْيَت َو َما لَِبســــــــــــْ ْنَت َعْبِدي َو َماَلَك ِإالَّ َما َأَكْلَت َفَأفْـنَـ َماُل َماِيل َو َأ اَْل
َا أَْنَت َعلى َثَالثَِة  دَّْقَت فَأبـَْقْيَت َو َما َذَخْرَت َفَحظَك ِمْنُه اْلمقُت َو ِإمنَّ فـََواِحٌد يل َو َواِحٌد  امٍ َأْقســــَ َتصــــَ

َا أَْنَت َعلى َثالثَِة َأْقَساٍم فـََواِحٌد يل َو َواِحٌد َلَك َو َواِحٌد بـَْيِين َو َلَك َذخَ  ْرَت َفَحظَك ِمْنُه اْلمقُت َو ِإمنَّ
َنَك َفِمْنَك الدُّ  َنَك فََأمَّا الَِّذي يل فـَُروُحَك َو َأمَّا الَِّذي َلَك فـََعَمُلَك َو َأمَّا الَِّذي بـَْيِين َو بـَيـْ ِمينِّ  َعاُء وَ بـَيـْ

 .اإلَجابَةُ 

إذا كاَنِت اْلُمُلوُك  !!َ� ْبَن آَدمَ  .تـََورَّْع تـَْعرِْفِين َو َجتَوَّْع تـََرين َواْعُبدِين جتَِْدِين َو تـََفرَّْد َتِصْلين !!َ� ْبَن آَدمَ 
َقراُء اِبْلِكْذِب َو التُّّجاُر اِبْخلَِيانَِة َو اْحلُرَّاُث َتْدُخُل النَّاَر اِبْجلَْوِر َواْلَعَرُب اِبْلَعَصِبيَِّة َو اْلعَلَماُء اِبحلََْسِد َواْلفُ 

َو َماِنُع الزَّكاِة ِمبَْنِع الزَّكاِة اِبْجلََهاَلِة َو اْلُعبَّاُد اِبلرَِّ�ِء َو اْألَْغِنَياُء اِبْلِكْربِ َو الُقّرِاُء اِبْلَغْفَلِة َو الُصبَّاُغ اِبْلغشِّ 
 نََّة.فَأَْيَن َمْن َيْطُلُب اجلَْ 

تیرا حصہ صرف اتنا ہی ہے جتنا کھا کر  ۔فرزند آدؑم! سارا مال میرا مال ہے اور تو میرا بنده ہے
ہے یا صدقہ دے کر محفوظ کر لیا ہے ورنہ جو ذخیره  فنا کر دیا ہے اور پہن کر پرانا کر دیا

 ۔ے اس کا انجام صرف غیظ و غّصہ ہےکر لیا ہ

ایک میرے لئے ہے، ایک تمھارے لئے ہے اور ایک  ۔تمھاری زندگی کے تین حّصے ہیں
 ۔مشترک ہے

جو میرے لئے ہے وه تمھاری روح ہے، اور جو تمھارے لئے ہے وه تمھار عمل ہے اور جو 
 ۔مشترک ہے وه تمھاری طرف سے دعا اور میری طرف سے قبولیت ہے

تاکہ مجھے دیکھ  ،تا کہ مجھے پہچان لے، اور بھوک برداشت کر ،فرزند آدؑم! تقوٰی اختیار کر
 ۔تاکہ مجھے حاصل کر لے ،لے اور میری عبادت کر

لم کی بنا پر جہنم میں جائیں گے اور عرب اپنے تعصب کی بناپر فرزند آدؑم! اگر بادشاه اپنے ظ
اور تاجر اپنی بی ایمانی  –اور فقراء اپنے جھوٹ کی بنا پر –اور علماء اپنے حسد کی بنا پر  –

اور  –اور عبادت گذار ریاکاری کی بنا پر  –اور کسان اپنی جہالت کی بنا پر  –ا پر نکی ب
اور زرگر مالوٹ کی بنا پر  –اور قاریاِن قرآن غفلت کی بنا پر  –مالدار اپنے تکبر کی بنا پر 

اور زکٰوة نہ دینے والے زکٰوة ادا نہ کر کے جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت کا طلبگار کون 
 ہو گا؟
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ُتْم ُمسِلُمونَ ا َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقو   .اهللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َو َال َمتُوُتنَّ إالَّ َو أَنـْ

اْلَعَمِل ِبَال ِعْلٍم َكَمَثِل الرَّْعِد ِبَال َمَطٍر َو َمَثُل اْلِعْلِم ِبَال َعَمٍل َكَمَثِل الشََّجِر ِبَال َمثٍَر َو  لُ ثَ مَ  !!َ�ْبَن آَدمَ 
ْلِم ِعْنَد ُل اْلعِ َمَثُل اْلِعْلِم ِبَال زُْهٍد َو َخْشَيٍة َكاْلَماِل ِبَال زَكاٍة َوالطََّعاِم ِبَال ِمْلٍح َو َكَزرٍْع َعلى الصََّفا َو َمثَ 
ّر َو اْلَياُقوِت ِعْنَد الَبِهْيَمِة َو َمَثُل الُقُلوِب الَقاِسَيِة َكَمَثِل احلََْجِر الثَّاِبتِ  يف اْلَماِء َو  اْألَْمحَِق َكَمَثِل الدُّ

َمَثُل الصََّدَقِة اِبْحلَراِم َكَمَثِل  َمَثُل اْلَمْوِعَظِة ِعْنَد َمْن َال يـَْرَغُب ِفيَها َكَمَثِل اْلِمْزَماِر ِعْنَد َأْهِل اْلُقُبوِر وَ 
 بَةٍ تـَوْ بِبَـْوِلِه َو َمَثُل الصََّالِة ِبَال زَكاِة اْلَماِل َكَمَثِل اجلََْسِد ِبَال ُروٍح َو َمَثُل اْلَعَمِل ِبَال  رَةَ اْلَعذَ َمْن يـَْغِسُل 

َياِن ِبَال أَساٍس َأفَأِمُنوا َمْكَر اهللَِّ َفَال �َ   َمُن َمْكَر اهللَِّ إالَّ الَقْوُم اْخلَاِسُروَن.َكَمَثِل البـُنـْ

اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ  ۔ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے ایمان والو! هللا سے اس طرح
 ۔جانا جب تک اس کے اطاعت گذار نہ بن جانا

ر علم وه فرزند آدؑم! علم کے بغیر عمل وه گرج ہے جس میں بارش نہ ہو، اور عمل کے بغی
بغیر علم وه مال ہے جس کی  کے یپرہیزگاراور  ،خوف خدا ۔ونہ ہدرخت ہے جس میں پھل 

ة نہ ادا کی جائے، یا وه کھانا ہے جس میں نمک نہ ہو، اور وه زراعت ہے جو چکنے پتھر زکوٰ 
 ۔پر کی جائے

انسان دل گسن ۔اتھ لگ جائےوت اور موتی ہے جو کسی جانور کے ہاحمق کے پاس علم وه یاق
رغبت نہ رکھنے والے کو نصیحت  ۔کی مثال اس پتھر کی ہے جسے پانی میں ڈال دیا جائے

رام کا صدقہ نکالنا پیخانہ کو پیشاب نسری بجانے کے مانند ہے اور مال حکرنا قبرستان میں با
م بال روح ہے اور عمل بال توبہ مثل عمارت مال بال زکٰوة مثل جس ۔سے دھونے کے مرادف ہے

 ۔ساس ہےبال ا

کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں جب کہ یہ اطمینان صرف  (عذاب)کیا یہ لوگ الٰہی تدبیر
 ۔خساره والوں کو حاصل ہوتا ہے



 
ت
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َيا  !َ� ْبَن آَدَم! نـْ نْيا  َحمَبَِّيت  ْخرِجأَ ِبَقْدِر َما َميِْيُل قـَْلُبَك ِإَىل الدُّ َعْن قـَْلِبَك فَأّينِ َال َأْمجَُع ُحيبِّ َو ُحبَّ الدُّ
ِبْل ِإَىلَّ َو يف قـَْلٍب َواِحٍد أََبداً َجتَرَّْد ِلِعَباَدِيت َو َأْخِلْص ِمَن الرَِّ�ِء َعَمَلَك َحىتَّ أْلِبَسَك لَِباَس َحمَبَِّيت َأقْ 

َ� ْبَن آَدَم أذُْكْرين َتَذلُّال َأذُْكْرَك تـََفضًُّال أذُْكْرين ِمبَُجاَهَدٍة اذُْكْرَك تـََفرَّْغ ِلذِْكِري َأذُْكْرَك ِعْنَد َمالَِئَكِيت، 
حَِّة َأذُْكْرَك يف ا ِة َو ِمبَُشاَهَدٍة اذُْكْرين يف فـَْوِق اَألْرِض َأذُْكْرَك َحتَْت اَألْرِض اذُْكْرِين يف النِّْعَمِة َو الصِّ دَّ لشِّ

حَِّة َو اْلِغَناِء َأذُْكْرَك يف اْلَفْقِر َو ااْلَوْحَدِة أذُْكْرين اِبلطَّ      ءِ عناْلِغَناِء اَعِة أذُْكْرَك اِبْلَمْغِفَرِة أذُْكرين يف الصِّ
ْحَساِن إَىل الُفَقراء  ْدِق َو الصََّفاِء َأذُْكْرَك اِبْلَمإل األْعَلى اذُْكْرين اِبْإلِ ذُْكْرين اِبلتََّضرُِّع أُ أذُْكْرين اِبلصِّ

َلفِظ أذُْكْرين اِبْلُعُبوِديَِّة َأذُْكْرَك اِبلرُّبُوبِيَِّة ُأذُْكْرين اِبلتََّضرُِّع َأذُْكْرَك اِبلتََّكرُِّم ُأذُْكْرين اِبلتـَّ  مِ رُّ کَ ابلتَّ  ْركَ َأذْكُ 
ِة اْهلَاِلَكةِ  دَّ نـَْيا َأذُْكْرَك بَِنِعْيِم اْلبَـَقاِء اذُْكْرين يف الشِّ  َأذُْكْرَك اِبلنََّجاِة َأذُْكْرَك اِبلتـََّلطِف اذُْكْرين ِبَرتِْك الدُّ

 اْلَكاِمَلِة.

اپنے دل سے نکال فرزند آدؑم! جس قدر تیرا دل دنیا کی طرف مائل ہو اسی قدر میری محبّت کو 
میری عبادت  ۔میں اپنی محبّت کو محبِّت دنیا کے ساتھ کسی دل میں جمع نہ ہونے دوں گا دے کہ

سے خالص بنا لے تاکہ میں تجھے اپنی کاری اکے لئے دنیا سے الگ ہو جا، اور عمل کو ری
 ۔دوں پنھامحبّت کا لباس 

میری طرف متوجہ ہو جا اور میری یاد کے لئے فراغت پیدا کر لے، تاکہ میں مالئکہ کے 
 ۔درمیان تیرا ذکر کروں

 ۔فرزند آدؑم! مجھے تواضع و خاکساری کے ساتھ یاد کر تاکہ میں تیرا ذکر خوبیوں کیساتھ کروں 
 ۔اور مجھے جہاد نفس کے ساتھ یاد کر تاکہ میں تجھے مشاہده کے ساتھ یاد کروں

ر تو مجھے نعمت او ۔تجھے زمین کے نیچے یاد رکھوں گا تو مجھے زمین کے اوپر یاد کر میں
 ۔ر تنہائی میں یاد رکھوں گاصحت میں یاد کر میں تجھے شدت او

تو مجھے صحت  ۔ے ساتھ یاد کروں گاتو مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کر میں تجھے مغفرت ک
 ۔اور مالداری میں یاد کر میں تجھے فقیری اور مصیبت میں یاد کروں گا

تو  ۔تو مجھے صدق و صفا کے ساتھ یاد کر میں تجھے آسمان کی فضاؤں میں یاد کرونگا
 ۔مجھے غریبوں کے ساتھ احسان کر کے یاد کر میں تجھے جنت الفردوس کے ساتھ یاد کروں گا



تو مجھے گڑگڑا کر  ۔مجھے بندگی کے ساتھ یاد کر میں تجھے ربوبیت کے ساتھ یاد کروں گا تو
تو مجھے الفاظ سے یاد کر، میں تجھے لطف  ۔یاد کر میں تجھے کرامت کے ساتھ یاد کروں گا

تو مجھے ترک دنیا کے ذریعہ یاد کر، میں تجھے نعمِت بقا کے ساتھ  ۔و کرم سے یاد کروں گا
نجات کے ساتھ یاد  لتجھے کام الک کرنے والی شدت میں یاد کر میںتو مجھے ہ ۔یاد کروں گا

 !۔کروں گا
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ْسَتِجْب َلُكمْ  !َ� ْبَن آَدَم! ْسَتِجْب َلُكْم ِبَال ُمْهَلٍة، ُأْدُعوِين اِبْلُقُلوِب اْخلَالَِيِة  ِبَال اْدُعوِين  ؛ُأذُْكْرِين َأ َغْفَلٍة َأ
َتِجْب  َتِجْب اِبْجلَنَِّة اْلَمْأَوى، ُأْدعوِين َأســـــــــــْ ْخَالِص َو التـَّْقَوى َأســـــــــــْ َرَجاِت الَعاِلَيِة، ُأْدُعوِين اِبْإلِ َلُكْم اِبلدَّ

َتِجبْ َرجاً، اْدُعوِين اِبْألَْمسَاِء اْلُعْلَيا  خمَ اِبْخلَْوِف َو الرََّجاِء َأْجَعْل َلُكْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر فـََرجًا وَ  بِبـُُلوِغ َلُكْم  َأســــــْ
 .اْلَمطَاِلِب اْألَْسَناِء، ُأْدُعوِين ِيف َداِر اْخلََراِب َو اْلَفَناِء َأْسَتِجْب َلُكْم ِيف َداِر الثَّواِب َو البَـَقاءِ 

ْلِبَك َغْريُ اهللَِّ َو ِلَساُنَك َيْذُكُر اهللََّ َو َختَاُف َغْريَ   !!َ� ْبَن آَدمَ  ُ َو ِيف قـَ ُ اهللَّ  اهللَِّ َو تـَْرُجو َغْريَ َكْم تـَُقوُل اهللَّ
ْصَراِر تـَْوبَُة اهللَِّ َو َلْو َعَرْفَت اهللََّ َلما َأَمهََّك َغْريُ اهللَِّ َو ُتْذِنُب َو َال َتْستَـْغِفُر فَأنَّ اِالْسِتْغَفاَر َمَع اْإل 

م ِلْلَعِبْيِد.بالَكاذِ   ْنيَ َو َما رَبَُّك ِبَظالَّ

اور مجھ سے غفلت کے بغیر دعا کر میں تیری  ۔قبول کر لوں گافرزند آدؑم! مجھے یاد کر میں 
 ۔دعا کو فوراً مستجاب کر لوں گا

تم مجھے  ۔تم مجھے خالی دلوں سے یاد کرو میں تمھیں بلند درجات کے ذریعہ یاد کروں گا
تم  ۔اخالص اور تقوٰی کے ساتھ یاد کرو میں تمھیں جنت الفردوس کے ذریعے یاد کروں گا

و خوف کے ذریعہ یاد کرو میں تمھارے لئے ہر مشکل سے نکلنے کے راستے بنا مجھے امید 
 ۔دوں گا

نچانےکے ذریعہ تمھیں یاد د کرو میں بلند ترین مقاصد تک پہتم مجھے بلند ترین ناموں سے یا
 ۔کروں گا

 ۔تم مجھے تباہی اور فنا کے گھر میں یاد کرو میں تمھیں ثواب اور بقا کی منزل پر یاد رکھوں گا

فرزند آدؑم! کب تک تو هللا هللا کہتا رہے گا اور تیرے دل میں غیر خدا کی بستی رہے گی اور 
کب تک تیری زبان نام خدا لیتی رہے گی اور تیرے دل میں غیر خدا کا خوف رہے گا اور تو 

 ۔غیر خدا سے امید رکھے گا

مگر مشکل یہ ہے کہ تو  ۔ہوتیدا کی کوئی اہمیت نہ لیا ہوتا تو غیر خاگر تو نے خدا کو پہچان 
جب کہ استغفار اصراِر گناه کیساتھ جھوڻوں کی توبہ  ۔گناه کرتا ہے اور استغفار نہیں کرتا ہے

 ۔اپنے بندوں پر ظلم کرنے واال نہیں ہے ،اور تیرا خدا ۔کے مرادف ہے
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َحُك ِمْن َتْدِبْريَِك َو  !َ� ْبَن آَدَم! َحُك ِمْن َحَذِرَك َو تـَْقِديِري َيضــْ اِئي َيضــْ َحُك أبََِمِلَك َو َقضــَ َأَجُلَك َيضــْ
َياَك َو ِقْسَمِيت َتْضَحُك ِمْن ِحْرِصَك فَإنَّ ِرْزَقَك َمْوُزوٌن َمْعُروٌف َمْكُتوٌب َخمُْزونٌ   ؛آِخَرِيت َتْضَحُك ِمْن ُدنـْ

َباِدْر ِلْلَمْوِت  تَـُهْم ِيف فـَ نَـُهْم َمِعيشــــــَ ْمَنا بـَيـْ ِبَعَمِلَك اْخلَْريَ قـَْبَل اْلَمْوِت فَإنَّ ِرْزَقَك َال �َُْكُلُه َغْريَُك َحنُْن َقســــــَ
َيا  نـْ  . )اآليَة(اْحلََياِة الدُّ

َيا  !!َ� ْبَن آَدمَ  نـْ  .َعلى َأْولَِياِئي َلِكْن حيُِبُّوَن ِلَقاِئي َو ُحْلٌو ِألَْعَداِئي َو َلِكْن َيْكَرُهوَن ِلَقاِئي رٌّ مُ الدُّ

ُعوٌث َفَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك ِحْنيَ  !!َ� ْبَن آَدمَ  املَوُت َ�ِزٌل ِبَك َو إْن َكرِْهَت َو اْصِربْ ِحلُْكِم رَبَِّك فَإنََّك َمبـْ
 ْيِل َفَسبِّْحُه َو إْداَبَر النُُّجوِم.تـَُقوُم َو ِمَن اللَّ 

فرزند آدؑم! تیری موت تیری امیدوں پر ہنس رہی ہے اور میرا فیصلہ تیری احتیاط پر ہنس رہا 
 ۔میری تقدیر تیری تدبیر پر خنده زن ہے اور میری تقسیم تیری اللچ پر ہنس رہی ہے ۔ہے

میں محفوظ ہے لٰہذا اپنے عمل خیر  تیرا رزق نپا تُال، مشہور و معروف، مضمون اور خزانہ
تمھارا رزق کوئی دوسرا نہیں  ۔کے ذریعہ موت کا استقبال کرو قبل اس کے کہ وقت نکل جائے

 ۔میں نے زندگانی دنیا میں سب کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے ۔کھا سکتا ہے

ہیں اور میرے دنیا میرے دوستوں کے لئے تلخ ہے لیکن وه میری مالقات کے مشتاق فرزند آدؑم! 
 ۔دشمنوں کے لئے شیریں ہے لیکن وه میری مالقات کو ناپسند کرتے ہیں

حکم خدا پر صبر کرو کہ  ۔فرزند آدؑم! موت بہرحال نازل ہونے والی ہے چاہے تمھیں ناپسند ہو
جب بستر سے اڻھو تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح  ۔ایک دن قبر سے بہرحال نکاال جائے گا

 ۔کرو اور رات کے وقت اور ستاروں کے غروب ہوتے وقت بھی تسبیح کرتے رہو
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َدِين َعَرَفِين َو َمْن َعَرَفين َأرَاَدِين َو مَ  !َ� ْبَن آَدَم! ْن َأرَاَدِين تُرِيُد َو ُأرِيُد َو َال َيُكوُن إالَّ َما ُأرِيُد َفَمْن َقصــــَ
 .َو َمْن َوَجَدِين َخَدَمِين َو َمْن َخَدَمين ذََكَرِين َو َمْن ذََكَرين ذََكْرتُُه ِبَرْمحَِيت طََلَبِين َو َمْن طََلَبِين َوَجَدِين 

اْلَموَت اْألََمحَر َو اْلَموَت اْألَْصَفَر َو اْلَموُت  :ال َخيُْلُص َعَمُلَك َحىتَّ َتُذوَق َأْرَبَع َمواَتتٍ  !!َ�ْبَن آَدمَ 
ُع َو اْألَْسَوُد َو اْلَموَت اْألَبـَْيَض: أَْلموُت اْألَْمحَُر احتماُل اْجلََفاِء َو َكفُّ اْألََذى َو اْلَموُت اْألَْصَفُر اْجلُو 

ْعَساُر َو اْلَموُت اْألَْسَوُد ُخمَاِلَفُة النـَّْفِس َو اْهلَوَ  ى َفَال تـَتَِّبِع اْهلََوى فـَُيِضلََّك َعْن َسِبْيِل اهللَِّ َو اْلَموُت اْإلِ
 اْألَبـَْيُض اْلُعْزَلُة.

مگر ہوتا وہی ہے جو میرا اراده ہوتا  ۔فرزند آدؑم! ایک تیرا اراده ہے، اور ایک میرا اراده ہے
ان لیا اس نے اور جس نے پہچ ۔لٰہذا جس نے میری طرف ُرخ کیا اس نے مجھے پہچان لیا ۔ہے

اور جس نے مجھے طلب  ۔اور جس نے میرا اراده کیا اس نے مجھے طلب کیا ۔میرا اراده کیا
اور جس نے میری  ۔اور جس نے مجھے پا لیا اس نے میری خدمت کی ۔کیا اس نے مجھے پا لیا

اور جس نے مجھے یاد رکھا میں نے اپنی رحمت سے اسے ۔خدمت کی اس نے مجھے یاد رکھا
 ۔ایاد رکھ

سرخ  ۔فرزند آدؑم! تیرا عمل خالص نہیں ہو سکتا ہے جب تک چار موت کا مزه نہ چکھ لے
 ۔موت، زرد موت، سیاه موت اور سفید موت

اور زرد موت کا  ۔سرخ موت کا مطلب ظلم کو برداشت کرنا اور لوگوں کو اذیت نہ دینا ہے
مخالفت ہے کہ نفس کا اتباع راه اه موت نفس اور خواہشات کی یس ۔مفہوم بھوک اور تنگدستی ہے

 ۔اور سفید موت لوگوں سے کناره کشی ہے ۔خدا سے بھڻکا دیتا ہے
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َهاِر لَِيْكتـُُبوا َعَلْيَك َما تـَُقوُل َو تـَْفَعُل ِمْن َقِلْيِلَك َو َكثِ !َ�ْبَن آَدمَ  ْريَِك، ! َمَالِئَكِيت يـَتَـَعاقـَُبوَن اِبلَّلْيِل َو النـَّ
ْمُس َو اْلَقَمُر  َهُد َعَلْيَك ِمبا َعِمْلَت َعلى َظْهرَِها َو الشـــــَّ َهُد ِمبا رََأْت ِمْنَك اَألْرُض َتشـــــْ َماُء َتشـــــْ َو فَالســـــَّ
َعْن النُُّجوُم يشـــــــــــَهْدَن َعَلْيَك ِمبا تـَُقوُل َو تـَْفَعُل َو َأَ� ُمطَِّلٌع َعلى َخمِْفيَّاِت َخَطَراِت قْلِبَك َو َال تـَْغَفْل 

اِغل َو َعْن  ْغل شـــــَ َك فَإنَّ َلَك يف اْلَموِت شـــــُ رِّ  احلٌ  َ أَْنت َقِلْيلٍ نـَْفســـــِ ْمَتُه ِمَن اْخلَْريِ َو الشـــــَّ َو ُكلُّ َما َقدَّ
 .حاِصٌل ِبَال ِزَ�َدٍة َو نـُْقصاٍن َو َتْسَتوِيف َغداً َما ُكْنَت فَاِعالً 

َو اْحلََراُم َ�تِيَك َكالسَّْيِل َفَمْن َصَفا عيُشُه َصَفا  َقْطَرةً  َقْطَرةً َ�تِيَك إالَّ  سَ يلَ ِإنَّ احلََْالَل  !!َ� ْبَن آَدمَ 
 ِديُنُه.

فرزند آدؑم! میرے فرشتے صبح و شام تیرے پاس آتے رہتے ہیں تا کہ تھوڑا بہت جو عمل بھی 
کا وه گواه ہے اور زمین تیری آسمان تیرے جن اعمال کو دیکھ رہا ہے ان  ۔کرے اسے لکھ لیں

 ۔ہے ان کی وه گواه ہے رکات کو دیکھ رہیجن ح

آفتاب و ماہتاب بھی تیرے اقوال و افعال کے گواه ہیں، اور میں تو تیرے دل کے اندر چھپے 
 ۔ہوئے اسرار کو بھی جانتا ہوں

خبردار اپنے نفس کی طرف سے غافل نہ ہو جانا کہ موت ہی مشغول کر لینے کیلئے بہت کافی 
اور جو خیر و شر پہلے بھیج دیا ہے وه سامنے  ۔ہے اور عنقریب تو اس دنیا سے جانے واال ہے

اور جس قدر کام کر رہا ہے  ۔آنے واال ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہونے والی ہے اور نہ زیادتی
 ۔سب مکمل طور سے ملنے واال ہے

فرزند آدؑم! یاد رکھ کہ خیر تیرے پاس قطره قطره بن کر آتا ہے اور شر سیالب کی طرح امنڈ 
 ۔س کی زندگی صاف ہو گی اس کا دین بھی پاک اور صاف ہو گاپڑتا ہے لٰہذا ج
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َو َال َجتْزَْع ِمَن الَفْقِر فلْيس َعَلْيَك حتماً، َواِجَباً َو َال تـَْقَنْط  دٍ َخلَّ َال تـَْفَرْح ابْلِغَناِء فـََلْيَس مبُِ  !َ� ْبَن آَدَم!
ِة ِإنَّ اآلِخَرِة أَبـَْقى َو اِبْلَبَالِء فَِإنَّ الذََّهَب ُجيَرَُّب اِبلنَّاِر َو اْلُمْؤِمُن َجيَرَُّب اِبْلِبالِء فَِإنَّ الَغِينَّ َعزِيٌز يف اآلِخرَ 

 .َأهْبَى

ٍم فـَُقْل َأُعوُذ اِبهللَِّ ِمْن َغَضِب اهللَِّ  ْيفَ لضَّ إذا رَأَْيَت ا !!َ� ْبَن آَدمَ   .ِعْنَدك َحمُْبوساً َأْكثـََر ِمْن ِتْسَعِة َأ�َّ

وِيل َفَال َتْطَمْع يف  !!َ� ْبَن آَدمَ  وِيل فَإْن َمنَـْعَت َماِيل ِمْن َرســـــُ ْيُف َرســـــُ اَْلَماُل َماِيل َو أَْنَت َعْبِدي َو الضـــــَّ
 .يت َو نِْعَمِيت، َ� ْبَن آَدَم، اَْلماُل َماِيل ِمْن َرُسوِيل َفَال َتْطَمْع يف َجنَّيت َو نِْعَمِيت َجنَّ 

َل َعلى ِعَياِيل ُأْدِخْلُه الّناَر َو َال  !!َ� ْبَن آَدمَ  َماُل َماِيل َو اَألْغنياُء َو ُكَالِئي َو اْلُفَقَراُء ِعَياِيل َفَمْن خبَِ اَْل
 .ُأاَبيل

ُتُه  !!ْبَن آَدمَ  �َ  ْيِفَك فَإَذا َملْ تـَْفَعْل َما َأْوَجبـْ َلُة َرِمحَِك َو ِقَرى ضـــــــَ َثالثٌة َواِجَباٌت َعَلْيَك زَكاُة َماِلَك َوصـــــــِ
 .َعَلْيَك فَإّينِ ُأْجزُِعَك ِإْجَزاعاً َو َأْجَعُلَك َنَكاًال ِلْلَعاَلِمنيَ 

َتِجْب ِإذا َملْ تـََر َحقَّ َجاِرَك كَ  !!َ� ْبَن آَدمَ  ما تـََرى َحقَّ ِعَياِلَك َملْ أَْنظُْر ِإلَْيَك َو َملْ َأقْـَبْل َعَمَلَك َو َملْ َأســـــــْ
 .ُدَعاَءكَ 

َوْجٍه َخَرْجَت ِمْن َخمَْرِج اْلبَـْوِل  ِمْن َأيِّ  ٍ َمِينّ َال تـََتَكربَّْ َعلى ِمْثِلَك فَإنَّ َأوََّلَك نُْطَفٌة َقِذرٌَة ِمْن  !!َ� ْبَن آَدمَ 
 .اِئبِ رتََّ َو الِمْن َبْنيِ الصُّْلِب 

َمْوِقِفَك َغداً َبْنيَ َيَديَّ فَإّينِ َملْ َأْغُفْل ِمْن َسَرائِِرَك َطْرَفَة َعْنيٍ َو ِإّينِ َعِلْيٌم ِبذاِت  لَّ ذُ اذُْكْر  !!َ� ْبَن آَدمَ 
 الصُُّدوِر.

اور فقیری سے پریشان نہ  ۔کا غرور نہ کر کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہےفرزند آدؑم! مالداری 
آزمائش میں مایوس نہ ہو کہ سونا آگ ہی پر تپایا جاتا  ۔ہو کہ یہ بھی حتمی اور الزمی نہیں ہے

 ۔ہے اور مومن بالؤں ہی سے آزمایا جاتا ہے



اور فقیر دنیا میں ذلیل اور مالدار انسان دنیا میں صاحِب عزت اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے، 
 ۔رت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہےآخ ۔آخرت میں صاحِب عزت ہوتا ہے

 ۔فرزند آدؑم! جب نو دس دن تک مہمانوں کا سلسلہ ُرک جائے تو غضب پروردگار سے پناه مانگ

لٰہذا اگر تو نے  ۔نمائنده ہے افرزند آدؑم! مال میرا مال ہے اور تو میرا بنده ہے اور مہمان میر
 ۔میرے مال کو میرے نمائنده سے روک لیا تو میری جنت و نعمت کی امید نہ رکھنا

فرزند آدؑم! مال میرا مال ہے، اغنیاء میرے وکیل ہیں اور فقراء میرے عیال ہیں، لٰہذا جو میرے 
 ۔ڈھکیل دوں گا اور کوئی پرواه نہیں کروں گا کرے گا میں اسے جہنم میں عیال سے بخل

اپنے مال کی زکٰوة ادا کرنا، اپنے قرابتداروں سے اچھا  ۔فرزند آدؑم! تجھ پر تین چیزیں واجب ہیں
 ۔سلوک کرنا اور مہمانوں کی خاطر کرنا

 لٰہذا اگر تو نے ان واجبات کو ادا نہیں کیا تو میں تجھے سخت ترین رنج میں مبتال کر دوں گا
 ۔اور عالمین کے لئے عبرت بنا دوں گا

فرزند آدؑم! اگر تو نے اپنی اوالد کی طرح اپنے ہمسایہ کا خیال نہ کیا تو میں تیری طرف ُرخ 
اور تیری دعا کو مستجاب نہیں کروں  ۔بھی نہ کروں گا اور تیرے عمل کو قبول نہیں کروں گا

 ۔گا

تیری ابتدا نجس نطفہ ہے اور یہ منی صلب  فرزند آدؑم! اپنے جیسے انسان پر غرور نہ کرنا کہ
 ۔اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے پیشاب کے مقام سے خارج ہوئی ہے

فرزند آدؑم! اپنی اس ذلت کو یاد کر جب کل روِز قیامت میرے سامنے کھڑا ہو گا کہ میں تیرے 
 ۔باخبر ہوں باطن سے ایک لمحہ کے لئے غافل نہیں رہا ہوں اور میں سینہ کے رازوں سے بھی
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ْمياُن ِمَن اْجلَنَّةِ   !َ� ْبَن آَدَم!  .ُكْن َسِخّياً فَإنَّ السََّخاَء ِمْن ُحْسِن اْلَيِقْنيِ َو اْلَيِقْنيُ ِمَن اْإلْمياِن َو اْإلِ

َك َو اْلُبْخَل فَإنَّ اْلُبْخَل ِمَن الُكْفِر َو اْلُكْفر ِمَن النَّارِ  !!َ� ْبَن آَدمَ   .ِإ�َّ

ي !!َ� ْبَن آَدمَ  ا َال َحيُْجُبها َعينِّ شـــــــــــَ ْفَح َو اتَّقوا ِمْن َدْعَوِة اْلَمْظلوِمَني َفإ�َّ ٌء َو َلْو َال َأّينِ ُأِحبُّ الصـــــــــــَّ
تَـَلْيُت آَدَم اِبلذَّ   .ْنِب مثَُّ َرَدْدتُُه ِإَىل اْجلَنَّةِ اْلَمْغِفَرَة َلَما ابـْ

 .ِء ِعْنِدي َلَما ابتَـَلْيُت َأَحداً اِبلذَّْنبِ َلْو َال َأنَّ الَعْفَو َأَحبُّ َشي !!َ� ْبَن آَدمَ 

مياَن َو اْلَمعْ  !!َ� ْبَن آَدمَ  ُتَك اْإلِ ْيَك اِبْجلَنَِّة َو اْلَمْغِفَرِة  َفَكْيَف َأْخبَُل َعلَ رُّعٍ ضَ تَ رَِفَة َعْن َغْريِ ُسؤاٍل َو َأْعطَيـْ
 .َمَع ُسؤاِلَك َو َتَضرُِّعكَ 

َبابَ  !!َ� ْبَن آَدمَ  ُتُه َو ِإَذا تـَوَكََّل َعلى َغْريِي َقَطْعُتُه َأســْ ُتُه َو ِإذا تـَوَكََّل َعَليَّ َكَفيـْ َم يل َعْبٌد َهَديـْ  ِإَذا اْعَتصــَ
 .السََّمواِت َو اْألَْرضِ 

 .َال َتدَْع َصَالَة الضَُّحى فَإنَّ ِلُمَصلِّيَها َيْدُعو َما طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمسُ  !!َ� ْبَن آَدمَ  

 َضيـَّْعَت َأْمري َو رَِكْبَت َمْعِصَييت َفَمِن الَِّذي َميْنَـُعَك ِمْن َعَذاِيب يـَْوَم الِقَياَمِة. !!َ� ْبَن آَدمَ 

ا ہوتی ہے، اور یقین ایمان سے پیدا ہوتا فرزند آدؑم! سخاوت کر، کہ سخاوت ُحسِن یقین سے پید
 ۔ہے اور ایمان جنت سے آتا ہے

 ۔فرزند آدؑم! بخل سے پرہیز کر کہ بخل کفر سے آتا ہے اور کفر کی جگہ جہنم ہے

فرزند آدؑم! مظلوم کی بد دعا سے ڈر کہ اسے میری بارگاه تک آنے سے کوئی شے نہیں روک 
 ۔سکتی ہے

کرنے کو پسند نہ کرتا تو آدؑم کو ترک اولٰی میں مبتال نہ ہونے  اگر میں معاف کرنے اور درگذر
 ۔دیتا اور اپنے جنت تک ہرگز واپس نہ کرتا

ترین شے نہ ہوتی تو میں کسی کو گناه کے ذریعہ  فرزند آدؑم! اگر میری نگاه میں معافی محبوب
 ۔نہ آزماتا



اور معرفت کی دولت دے دی  ایمان ،فرزند آدؑم! جب میں نے تجھے بغیر مانگے اور فریاد کئے
 ۔ہے تو سوال اور فریاد کے بعد جنت اور مغفرت سے کس طرح بخل کر سکتا ہوں

فرزند آدؑم! جب کوئی بنده میری حفاظت چاہتا ہے تو میں اسے ہدایت دے دیتا ہوں، اور جب مجھ 
تو زمین  اور جب میرے غیر پر بھروسہ کرتا ہے ۔پر بھروسہ کرتا ہے تو میں کافی ہو جاتا ہوں

 ۔و آسمان کے تمام اسباب کو کاٹ دیتا ہوں

فرزند آدؑم! نماز ضحٰی کو ترک نہ کرنا کہ اس کے پڑھنے والے کے لئے وه تمام چیزیں دعا 
 ۔کرتی ہیں جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے

فرزند آدؑم! تو نے میرے حکم کو برباد کر دیا اور میری نافرمانی کا مرتکب ہو گیا تو اب روز 
 ۔یامت تجھے میرے عذاب سے کون بچا سکتا ہےق
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ُتَك يف قـُُلوِب الصَّاِحلَِني َو َغَفْرُت َذنـَْبكَ !َ� ْبَن آَدمَ   .! َأْحِسْن ُخْلَقَك َمَع النَّاِس َحىتَّ ُأِحبََّك َو َحبـَّبـْ

 .َضْع َيَدَك َعلى رَْأِسَك َفما حتُِبُّ لِنَـْفِسَك فَأْحِبْب ِلْلُمْسِلمنيَ  !!َ� ْبَن آَدمَ 

َيا اليَـْوَم َلَك َو َغداً  !!َ� ْبَن آَدمَ  نـْ َها َفإنَّ الدُّ َيا َو َال تـَْفَرْح ِمبا ُأوتِيَت ِمنـْ نـْ َال َحتَْزْن َعلى َما َفاَتَك ِمَن الدُّ
 .ِلَغْريِكَ 

َهااْطُلِب  !!َ� ْبَن آَدمَ  َيا َو َما ِفيـْ نـْ َيا، فَإنَّ َذرًَّة ِمَن اْآلِخَرِة َخْريٌ َلَك ِمَن الدُّ نـْ  .اْآلِخَرَة َودَِع الدُّ

َيا َو اْآلِخَرُة يف طََلِبكَ  !!َ� ْبَن آَدمَ  نـْ  .أَْنَت يف طََلِب الدُّ

يَ  !!َ� ْبَن آَدمَ  نـْ ْبَل َوُروِدَك َو َلْو تـَرََكُت الدُّ َها ِلألنِْبَياء َحىتَّ َيْدُعوا هَتَيَّأ ِلْلَموِت قـَ ا ِألََحٍد ِمْن ِعَباِدي َلَرتَْكتـُ
 .ِعَباِدي ِإَىل طَاَعِيت 

َكْم ِمْن َغِينّ َقْد َجَعَلُه اْلَمْوُت َفِقريًا، َو َكْم ِمْن َضاِحٍك َقْد َصاَر اَبِكياً اِبْلَمْوِت؟ َو َكْم   !!َ� ْبَن آَدمَ 
نـَْيا َفَطَغىٰ   َقَرتْتُ َو تـََرَك طَاَعِيت َحىتَّ َماَت َعَلْيِه َو َدَخَل النَّاَر؟ َو َكْم ِمْن َعْبٍد  ِمْن َعْبٍد َبَسْطُت َلُه الدُّ

َيا َفَصَربَ َو َماَت َو َدَخَل اْجلَنََّة؟َعَليْ  نـْ  ِه الدُّ

بھی تجھ سے محبت کروں اور  تا کہ میں ،اپنے اخالق کو درست کر فرزند آدؑم! لوگوں کے ساتھ
 ۔اپنے نیک بندوں کا بھی محبوب بنا دوں اور تیرے گناه بھی معاف کر دوں

اور جو اپنے لئے چاہتا ہے اسے دیگر  فرزند آدؑم! اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ کے انصاف کر
 ۔مسلمانوں کے لئے بھی پسند کر

اور جو ہاتھ آ جائے اس پر اکڑ  ،فرزند آدؑم! جو دنیا ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرنا
 ۔نہ جانا کہ یہ دنیا آج تیرے لئے ہے کل تیرے غیر کے لئے  ہو گی

کر دے کہ آخرت کا ایک ذّره بھی دنیا اور اس فرزند آدؑم! آخرت کو طلب کر اور دنیا کو ترک 
 ۔کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے



موت کے لئے وقت  ۔فرزند آدؑم! تو دنیا کو ڈھونڈھ رہا ہے اور آخرت تجھے تالش کر رہی ہے
اگر میں دنیا کو کسی کے لئے بھی چھوڑ سکتا تو انبیاء کے لئے  ۔آنے سے پہلے تیاری کر لے

 ۔دوں کو میری اطاعت کی دعوت دیںچھوڑ دیتا تاکہ میرے بن

ہیں جنھیں فرزند آدؑم! کتنے مالدار ہیں جنھیں موت نے فقیر بنا دیا ہے، اور کتنے ہنسنے والے 
ے اور کتنے بندے ہیں جن کے لئے میں نے دنیا کا دامن پھیال دیا تو سرکش دیا ہ موت نے ُرال

اور  ۔جہنم واصل ہو گئے مرکرترک کر دیا اور اسی حال میں  ہو گئے، اور میری اطاعت کو
کتنے بندے ہیں جن کے لئے دنیا کو ترک کر دیا تو انھوں نے صبر کیا اور جنت میں داخل ہو 

 ۔گئے
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 اار

َبْحَت َبْنيَ نِْعَمَتْنيِ َعِظْيَمَتْنيِ َال َتْدِري أَيـَُّهَما!َ� ْبَن آَدمَ  ُتورَةُ ا َأْعَظُم ِعْنَدَك ُذنُوُبكَ  ! ِإذا َأصــــــــْ َعِن  ْلَمســــــــْ
لََّم َعَلْيَك َأَحٌد ِمنْ  ُن ِمَن النَّاِس َو َلْو َعِلَم النَّاُس َما َأْعَلُم ِمْنَك َما ســـــــَ َخْلِقي َو  النَّاِس َأِو الثـََّناُء احلَْســـــــَ

ْمَعِة فَإنََّك َعْبٌد َذلِيْ  ٌل ِلَربِّ َجِلْيٍل َمأُموٌر ِألَْمرِِه َو تـََزوَّْد فَإنََّك ُمَساِفٌر َو َأْخِلْص َعَمَلَك ِمَن الرَِّ�ِء َو السُّ
 َال بُدَّ ِمَن الزَّاِد ِلُكلِّ ُمَساِفٍر. 

وَطٌة اِبْلَعطَاَ� أََبداً َو ِبَقْدِر َما تـُْنِفُق أُْنِفُق َعَلْيَك  !!َ� ْبَن آَدمَ  َفُد أََبداً َو َميِْيين َمْبســــــُ َو ِبَقْدِر َخَزاِئين ال تـَنـْ
 َما متُِْسُك أُْمِسُك َعَلْيَك. 

 َخْوُف اْلَفْقِر ُسوُء الظَّنَّ اِبهللَِّ تـََعاَىل َو ِمْن ِقلَِّة اْلَيِقْنيِ تـَْبَخُل َعلى اْلَمَساِكْنيِ.  !!َ� ْبَن آَدمَ 

ْق أَنِْبياِئي فـََقْد َجَحَد رُبُوبِيَِّيت َو َمْن َجَحَد َمْن َأَهمَّ ِللرِّْزِق فـََقْد َشكَّ يف ِكَتاِيب َو َمْن َملْ ُيَصدِّ  !!َ�ْبَن آَدمَ 
ُتُه يف النَّاِر َعلى َوْجِهِه.  رُبُوبِيَّيت َأْكبَـبـْ

فرزند آدؑم! تیری صبح دو عظیم نعمتوں کے درمیان ہوتی ہے اور تجھے خبر نہیں ہوتی کہ 
وه گناه جو لوگوں کی نگاه سے مخفی ہیں، یا وه تعریف  ۔دونوں میں کون سی نعمت عظیم تر ہے

م ہے، اگر لوگوں کو معلوم یاد رکھ تیرے جن گناہوں کا مجھے عل ۔جو لوگوں کی زبان پر ہے
 ۔تو کوئی تجھے سالم بھی نہ کرے ائیںہو ج

اپنے عمل کو دکھانے اور ُسنانے کے جذبہ سے پاک بنا لے کہ تو رب جلیل کے سامنے ایک 
زاد راه فراہم کر لے کہ تو مسافر ہے اور مسافر  ۔ذلیل ہے اور اس کے احکام پر مامور ہےبنده 

 ۔کے لئے زاد راه ضروری ہے

کرم کے لئے ہمیشہ  ،فرزند آدؑم! میرے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں اور میرے ہاتھ
ور جس قدر روک تو جس قدر خرچ کرتا ہے میں بھی تجھ پر خرچ کرتا ہوں ا ۔کھلے ہوئے ہیں

 ۔لیتا ہے میں بھی اپنی عطا کو روک لیتا ہوں

فرزند آدؑم! فقیری کا خوف هللا کے ساتھ بدگمانی ہے اور تو اپنے یقین کی کمی کی بنا پر 
 ۔مسکینوں پر بخل کرتا ہے



فرزند آدؑم! جو روزی کے پیچھے پڑ گیا اس نے میری کتاب میں شک کیا اور جس نے میرے 
میری خدائی کا  اور جس نے ۔نہیں کی اس نے میری خدائی کا انکار کر دیا انبیاء کی تصدیق

 ۔اسے منھ کے بھل جہنم میں ڈال دوں گا میں یاکرد  انکار
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اَنَك ُمَواِفقاً ِلَعَمِلَك َو َعَمَلَك َخاِلصـــاً ِمْن َغِريي فَإّينِ  !َ� ْبَن آَدَم! انَك َو ِلســـَ اْجَعْل َقلَبَك ُمَواِفقاً ِلِلســـَ
 .ْريِ اهللَِّ َغُيوٌر َال َأقْـَبُل ِإالَّ َخاِلصاً فَإنَّ قـَْلَب اْلُمَناِفِق ُخمَاِلٌف ِلِلَسانِِه َو ِلَسانُُه ِلَعَمِلِه َو َعَمُلُه ِلغَ 

َباِن َلَك  !َ� ْبَن آَدمَ  َما َتَكلَّْمَت ِبَكِلَمٍة َو َال َنَظْرَت بَِنْظَرٍة َو َال َخَطْوَت ِخبَْطَوٍة ِإالَّ َو َمَعَك َمَلَكاِن َيْكتـُ
 َأْو َعَلْيَك. 

نْيا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َبْل َخَلْقُتُكْم لِتَـ  !!َ� ْبَن آَدمَ  ِء َطِوْيًال َو َما َخَلْقُتُكْم لَِتْجَمُعوا الدُّ ْعُبُدوِين ِعَباَدَة اْألَِذالَّ
وٌم َو احلِْرِْيُص َحمُْروٌم َو اْلَبِخْيلُ  ْيالً فَإنَّ الرِّْزَق َمْقســـُ بُِّحوِين ُبْكرًِة َو أصـــِ ْكُرُوِين َجزِْيًال َو ُتســـَ  َمْذُموٌم َو شـــَ

 .اْحلاِسُد َمْغُموٌم َو النَّاِقُد َحيٌّ قـَيُّومٌ 

اِجٌز َو َأَ� َربٌّ َجِليــٌل َقِويٌّ َلْو َأنَّ ا !!َ� ْبَن آَدمَ  ٌل عــَ ٌد َذلِيــْ إنــََّك َعبــْ ِدُمِين فــَ بُّ َمْن خيــَْ ِدْمِين فــَإّينِ ُأحــِ خــْ
ُسوَك َفُذنُوُبَك ُكلَّ يـَْوٍم يف الزَِّ�َدِة َو ُعْمُرَك يف النُّقَصاِن َو  َال هَتِْدْم ِإْخَوَتَك َوَجُدوا رِْيَح ُذنُوِبَك َلَما َجاَل

َناِء الدُّ  َحْب َأْراَبَب اْلُقُلوِب َو اْحَذْر ِمْن أَبـْ َيا َو ُعْمَرَك يف الَباِطِل َو اْلَغْفَلِة َفإْن َأَرْدَت اْلَمِزيَد َفاصـــــــــــْ نـْ
 َخاِلِط اْلَمَساِكْنيَ. 

َر َمرَْكُبُه َو َعاَد َعلى َلْوٍح ِمَن ا !!َ� ْبَن آَدمَ  ِط اْلَبْحرِ  بِ شَــ خلَْ َمِن اْنَكســَ  َما َيُكوُن أبَِْعَظَم ُمصــيَبًة يف َوســَ
 .ِمْنَك ِألَنََّك ِمْن ُذنُوِبَك َعلى يَِقْنيٍ 

 ِإّينِ أَتـََقرَُّب ِإلَْيَك اِبْلَعاِفَيِة َو ِبَسْرتٍ َعلى ُذنُوِبَك َو أَْنَت تـَتَـبَـغَُّض ِإَيلَّ اِبْلَمعاِصي َو ِعمارَِتكَ  !!َ� ْبَن آَدمَ 
َيا َو َخَراِبَك اْآلِخرَ  نـْ  َة. الدُّ

ا ِإذا َملْ ُجتَاِلِس اْلمْفِلِحْنيَ َو الصَّاِحلَِني َفَمَىت تـَْفَلُح َ� ُموَسى ْبَن ِعْمَراَن اْمسَْع َما َأُقوُل ِإنَُّه مَ  !!َ� ْبَن آَدمَ 
َبِتِه َو آَمَن اِبهللَِّ َعْبٌد َحىتَّ َ�َمَن النَّاُس ِمْن َشّرِِه يـَْعِين �ََْمَن ِمْن ظُْلِمِه َو َكْيِدِه َو  َمْكرِِه َو َمنِْيَمِتِه َو ِغيـْ



َأذُْكُرُهْم فَإنَّ بـَْغِيِه َو َحَسِدِه َو َمَضرَّتِِه َو ِسّرِِه َو َعَالنَِيِتِه َو ُقْل َ� ُموَسى ِللظََّلَمِة َال َتْذُكُروِين فَإّينِ َال 
ْلَيْكُفْر.ِذْكِري َهلُْم َأْن أَْلَعنَـُهْم َفَمْن َشاَء فـَْليـُْؤِمْن َو َمْن شَ   اَء فـَ

فرزند آدؑم! اپنے دل کو زبان سے ہم آہنگ بنا لے اور اپنی زبان کو اپنے عمل کے مطابق کر 
اپنے عمل کو میرے لئے خالص کر لے کہ میں غیرت دار ہوں اور غیر خالص کو پسند  ۔لے

 ۔نہیں کرتا ہوں

اس کے عمل سے الگ یاد رکھ، منافق کا دل اس کی زبان سے الگ ہوتا ہے اور اس کی زبان 
 ۔ہوتی ہے اور اس کا عمل غیر خدا کے لئے ہوتا ہے

فرزند آدؑم! جب بھی تیری زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے یا تو نظر اڻھا کر کسی چیز کو دیکھتا 
ے ہوتے ہیں جو تیرے عمل کو تیرے حق میں یا قدم چلتا ہے تو تیرے ساتھ دو فرشتہے یا ایک 

 ۔تیرے خالف لکھتے رہتے ہیں

اوالد آدؑم! ہم نے تمھیں اس لئے نہیں پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لئے دنیا جمع کرو بلکہ 
اس لئے پیدا کیا ہے کہ بنده ذلیل کی طرح طویل عبادت کرو اور میری نعمتوں کا کثیر شکریہ 

 ۔ادا کرو اور صبح و شام میری تسبیح کرتے رہو

ہے اور بخیل قابِل مذمت ہے اور  ہنے واالریص محروم رح ۔یاد رکھو رزق مقدر ہو چکا ہے
 ۔ہے اور پرکھنے واال پروردگار، زنده اور قیّوم ہے غم رنج واسد کے مقدر میں صرف ح

تو میرا بنده ذلیل و عاجز  ۔فرزند آدؑم! میری خدمت کر کہ میں خدمت گذار کو دوست رکھتا ہوں
اگر تیرے بھائیوں کو تیرے گناہوں کی ہوا بھی لگ  ۔ائے جلیل و قادر ہوںدہے اور میں تیرا خ

تیرے گناه روزانہ بڑھ رہے ہیں اور تیری عمر  ۔نا چھوڑ دیں گےھجائے تو تیرے ساتھ بیڻ
خبردار! اپنی عمر کو باطل اور غفلت میں برباد نہ کر دے بلکہ اگر  ۔روزانہ گھٹ رہی ہے

کر اور فرزنداِن دنیا سے پرہیز کر کے ر ہتا ہے تو ارباب دل کی صحبت اختیازیاده زندگی چا
 ۔مساکین کا ساتھ دے

کے سہارے پر باقی ره  ہتتخر کی کشتی ڻوٹ جائے اور وه ایک فرزند آدؑم! جس دریائی مساف
 ۔جائے اس کی مصیبت بھی تجھ سے زیاده عظیم نہیں ہے کہ تیرے گناه یقینی ہیں

کی پرده پوشی کر کے تجھ سے قریب فرزند آدؑم! میں تجھے عافیت دے کر اور تیرے گناہوں 
ہوتا ہوں اور تو گناه کر کے اور آخرت کو برباد کر کے اور دنیا کو آباد کر کے مجھ سے دور 

 ۔ہو رہا ہے

فرزند آدؑم! جب تو کامیاب اور نیک بندوں کے ساتھ نہ رہے گا تو کامیاب کس طرح ہو سکتا 
 ۔ہے



ده صاحِب ایمان نہیں ہو سکتا ہے، جب تک اے موسٰیؑ بن عمران! میری بات سنو کہ کوئی بن
وری، غیبت، یعنی اس کے ظلم، کید و مکر، چغل خ۔لوگ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو جائیں

 ۔بغاوت، حسد، نقصان اور ظاہر و باطن سے محفوظ نہ ہو جائیں

! ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر نہ کریں کہ میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں اور میرا  ذکر موسٰیؑ
ان کے حق میں صرف یہ ہے کہ ان پر لعنت کرتا رہوں، اس کے بعد جس کا جی چاہے ایمان 

 ۔اختیار کرے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے

  



 
ت
 ��� �ررب

 َال تـَْعِصِين َو َال َتْسَأِل اْلَمْغِفَرَة.  !َ� ْبَن آَدَم!

ْدَرَك َمهّاً َو َال  !!َ� ْبَن آَدمَ  ْعياً َو َبَدَنَك تـََعباً َو صــــَ رَّْع ِلِعَباَدِيت، َو ِإالَّ َأْمَألُ قـَْلَبَك فـَْقراً َو َيَدْيَك ســــَ  َتضــــَ
َياَك ُعْسَرًة َو ِرْزَقَك َقِليًال.   ُأِجْيُب ُدَعاَءَك َو َأْجَعُل ُدنـْ

 ماً فَاْرَض َعينِّ ِبُقوِتَك يـَْوماً فـَيَـْوماً.َأَ� رَاٍض ِبَصَلَواِتَك يـَْوماً فـَيَـوْ  !!َ� ْبَن آَدمَ 

 .َمْهًال فَإنَّ الرِّْزَق َمْقُسوٌم َو اْحلَرِيُص َحمُْروٌم َو اْحلَاِسُد َمْذُموٌم َو النِّْعَمُة َال َتُدومُ  !!َ� ْبَن آَدمَ 

َنًة فَإنَّ اْلَبْحَر َعِميٌق َو َأْكِثْر مِ  !!َ� ْبَن آَدمَ   َن الزَّاِد فَإنَّ الَعَقَبَة َكُؤوٌد َكُؤوٌد.اْسَتْحِكْم َسِفيـْ

يَـْنَدُم َعلى َما َسَلَف ِمَن الُذنوِب َو اْخلَطَاَ�  !!َ� ُموَسى  نـَْيا َحىتَّ يُْدرَِكُه اْلَمْوُت فـَ ِإنَّ الَعْبَد يـَْعَمُل ِيف الدُّ
َيا لِيَـْعَمَل َعمًال َصاِحلاً، رَبـَّ  نـْ َنا أَْبِصْرَ� فََأْرِجْعَنا نـَْعَمْل َصاِحلاً، ِإ�َّ ُموِقُنوَن فـََوِعزَِّيت َو َيْسَأُل الرَّْجَعَة ِإَىل الدُّ

 َو َجَالِيل! َال َأرُدُّ َأَحداً أََبدًا. 

ُتُه اْجلَنََّة.  !!َ� ُموَسى  َمْن َسرَِّين َو اتـََّقى ِمينِّ َأْعطَيـْ

ى َيا  !!َ� ُموســـــــــــَ نـْ َها ِإالَّ الِعَباَدُة َو اْهلَمُّ َو الَغمُّ، َو ِيف  بٌ َلعِ الدُّ َنٌة َو تـََفاُخٌر َو لَْيَس ِلْلُمْؤِمِن ِفيـْ َو َهلٌْو َوزِيـْ
 اْالِخَرِة اْجلَنَُّة. 

ْيئاً، َكْم ِمْن َفِقْريٍ الِقَياَمُة يـَْوٌم َشِديٌد َال يـُْغِين َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َشْيئاً َو َال َمْوُلوٌد َعْن َواِلِدِه شَ  !!َ� ُموَسى
َها إَىل اْآلِخَرِة َمْسُروراً َو َمْشُكورًا، َو َكْم ِمْن َغِينّ َقْد تـََرَك مَ  َيا َو َخَرَج ِمنـْ نـْ اَلُه ِيف تـََرَك نـَْقَدُه ِيف الدُّ

َها ِإَىل اْآلِخَرِة َو ُهَو َفِقٌري َوِحْيٌد ِمْن َماِلِه َو َ�ِدٌم  َيا َو َخَرَج ِمنـْ نـْ َعلى َعَمِلِه َو َمجََع َماَلُه ِلَوارِثِِه َو الدُّ
 َكاَن َأَشدَّ النَّاِس َعَذاابً يـَْوَم الِقَياَمِة زِْدَ�ُهْم َعَذاابً فـَْوَق الَعَذاِب ِمبا كانُوا َيْكِسُبوَن.

 ۔فرزند آدؑم! نہ میری نافرمانی کر اور نہ مجھ سے بخشش کا سوال کر



میری عبادت کر ورنہ میں تیرے دل کو فقیری سے، فرزند آدؑم! خضوع و خشوع کے ساتھ 
تیرے ہاتھوں کو سعی پیہم سے، تیرے بدن کو رنج و تعب سے اور تیرے سینہ کو ہم و غم سے 

ھر تیری دعا کو بھی قبول نہیں کروں گا اور تیری دنیا کو تنگ کر دوں گا اور پبھر دوں گا اور 
 ۔تیرے رزق کو کم کر دوں گا

تیری روزانہ کی نماز سے راضی ہوں تو تو میرے روزانہ کے رزق سے فرزند آدؑم! میں 
 ۔راضی ہو جا

 دفرزند آدؑم! ذرا ڻھہر جا کہ تیرا رزق طے شده ہے اور حریص ہمیشہ محروم رہتا ہے اور حاس
 ۔قابل مذمت ہوتا ہے اور کوئی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے

مندر بہت گہرا ہے اور اپنے زاد راه کو زیاده کر فرزند آدؑم! اپنی کشتی کو مستحکم بنا لے کہ س
 ۔لے کہ گھاڻیاں بڑی دشوار گذار ہیں

! بنده دنیا میں عمل کرتا ہے، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اپنے گناہوں اور  موسٰیؑ
ما غلطیوں پر شرمنده ہو کر واپسی کا تقاضا کرتا ہے اور کہتا ہے خدایا! ہمیں بصیرت عطا فر

 ۔م نیک عمل کریں اور ہم آخرت کا یقین رکھنے والے ہیںدوباره واپس کر دے تا کہ ہاور 

 ۔میری عزت و جالل کی قسم کہ میں کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا

! جو تجھے خوش کرے گا اور تقوٰی اختیار کرے گا، میں اسے جنت دے دوں گا  ۔موسٰیؑ

! یہ دنیا کھیل تماشہ، لہو و لعب،  مومن کے لئے  ۔زینت اور باہمی مفاخرت کا ذریعہ ہےموسٰیؑ
اس دنیا میں عبادت اور ہم و غم کے عالوه کچھ نہیں ہے اور آخرت میں جنت کے عالوه کچھ 

 ۔نہیں ہے

! قیامت کا دن بہت سخت ہے، جس دن نہ باپ بیڻے کے کام آنے واال ہے ا ور نہ بیڻا باپ موسٰیؑ
 ۔نچا سکتا ہےکو کوئی فائده پہ

ہی ایسے فقیر ہیں جو دنیا میں اپنی محتاجی کو چھوڑ گئے اور آخرت کی  طرف مشکور کتنے 
اور کتنے ہی ایسے مالدار ہیں جنھوں نے اپنے مال کو دنیا میں  ۔و مسرور ہو کر چلے گئے

چھوڑ دیا اور آخرت کی طرف فقیر اور تنہا ہو کر چلے گئے جہاں اپنے مال اور اعمال پر 
 سخت مال کو ورثہ کے لئے چھوڑ گئے اور روز قیامت ۔ھ ہاتھ نہ آیاشرمندگی کے عالوه کچ

ہم نے ان کے اعمال کی بنا پر ان کے عذاب میں مسلسل  عذاب میں مبتال ہو گئے جہاں ترین
 !۔اضافہ کر دیا

 والّسالم �ٰىل من اتبع الهدٰی 
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